
Als BORG Beveiligingsbedrijf werken 

wij met betrouwbare en deskun-

dige mensen die bevoegd zijn een 

beveiligingsplan op te stellen en 

te implementeren. Op basis van de 

vereiste risicoklasse van uw verzekeraar 

inspecteren wij uw gebouw en wordt 

het plan opgesteld. Daarin worden alle 

inbraakwerende maatregelen beschre-

ven. Synorga coördineert de complete 

implementatie van uw alarmsysteem: 

alle elektronische, bouwkundige en 

organisatorische voorzieningen worden 

zorgvuldig en deskundige uitgevoerd 

door ons vaste team van specialisten.

Als erkend BORG Beveiligingsbedrijf 

installeren wij onze inbraaksignale-

ringssystemen niet alleen in kantoren, 

bedrijfsgebouwen en schoolcom-

plexen. Ook voor publiek toegan-

kelijke gebouwen als stadhuizen, 

musea of zelfs losse elementen zoals 

een kunstwerk ín een museum heeft 

Synorga passende oplossingen. Onze 

brede ervaring en deskundig advies 

bieden u een passende oplossing om 

inbrekers op veilige afstand te houden. 

Vanzelfsprekend behoren onze 24-uurs 

storingdienst en een periodiek onder-

houdscontract tot het servicepakket.

Een alarmsysteem heeft in eerste instan-

tie een preventieve werking en schrikt 

ongenode gasten af. Vindt een inbraak-

poging plaats, dan wordt de bewegings-, 

deur- of glasbreukdetector direct 

geactiveerd. Een doorschakeling naar 

een meldkamer of mobiel nummer leidt 

ertoe dat er actie wordt ondernomen. 

Naast detectie van inbraak kan het alarm-

systeem ook gekoppeld worden aan 

een toegangscontrole- / camerasysteem 

of een brandmeldinstallatie. Hierdoor 

ontstaat een integraal  veiligheidssys-

teem, dat bij calamiteiten een compleet 

overzicht geeft van de knelpunten.

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/inbraakbeveiliging of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)
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Als gebouwbeheerder is het zaak om ongewenst bezoek te weren en een zo veilig mogelijke werk- en leefom-
geving te waarborgen. Het correct sluiten van ramen en toegangsdeuren is een begin, maar niet altijd toereikend. 
Om het gevoel van veiligheid te vergroten en wellicht te voldoen aan de eisen die uw verzekeraar stelt, 
is inbraakdetectie de oplossing. Als gecertificeerd BORG Beveiligingsbedrijf levert Synorga inbraaksignalerings-
systemen. Zodra een inbraakpoging plaatsvindt, worden inbrekers visueel en/of akoestisch afgeschrikt. 
Een melding aan uzelf, een collega of doorschakeling naar een meldkamer behoren tot de mogelijkheden.
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groep

• elektrotechniek

• verlichting

•  noodstroom

• data

• elektra inspecties

• energieadvies

•  duurzame producten

• beheer en opleiding

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

•  toegangscontrole

• camerasystemen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden 
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij 
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant. 

Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen. 
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties 
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht 
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis, 
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen 
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
 
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke 
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u 
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen. 

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie


