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P+E SECURED ACCESS® totaaloplossingen in toegangsbeheer

Gelukkig zijn zulke incidenten op Nederlandse scholen nog schaars. 

Maar voor hoe lang nog? Er is een stijgende trend waarneembaar.

Echter, het hoeft natuurlijk niet altijd om een gewelddadig voorval 

te gaan. Wat als er zich een calamiteit voordoet, zoals een brand? 

Wie heeft er dan controle over alle deuren en alle in- en uitgangen?  

Ook in de dagelijkse praktijk is geavanceerd hang- en sluitwerk in 

combinatie met brandwerende deuren en een goed toegangs-

controlesysteem essentieel. Zodat u niet alleen tijdens de lestijden, 

maar ook daarbuiten, bent verzekerd van een goed beveiligd 

schoolgebouw.

Post en Eger biedt
totaaloplossingen
in toegangsbeheer.

P+E secured access
De geïntegreerde elektronische toegangs-

controlesystemen van Post en Eger 

bieden bescherming aan uw leerlingen 

en personeel en helpen diefstal van voor-

werpen en/of informatie te voorkomen. 

Het onmogelijk maken van toegang door 

onbevoegden vereist niet alleen intelligente 

oplossingen, maar ook degelijk hang- en 

sluitwerk om het systeem naar behoren te 

laten functioneren. Het programma van 

Post en Eger omvat gecertifi ceerd elektro-

mechanisch hang- en sluitwerk, deuren, 

camera’s, elektronica en elektronische 

toegangssystemen.

State-of-the-art techniek
Het draadloze eAccess systeem van P+E

combineert het beste van mechanisch 

en elektromechanisch hang- en sluitwerk. 

Elke ruimte krijgt een goed doordacht 

toegangs- en sluitplan, dat aan al uw 

wensen en alle veiligheidseisen voldoet. 

Compleet met Amok-funcie, voor die 

situaties waarin snel handelen vereist is.

Post en Eger ‘ontzorgt’
Veilige en comfortabele toegang tot 

uw schoolgebouw vereist know-how.

Post en Eger is dé partner die u kan 

adviseren over de vele mogelijkheden. 

P+E ‘ontzorgt’, met totaaloplossingen

en de best mogelijke service, van 

ontwerp- tot en met onderhoudsfase. 

Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van 

een 24/7 servicecontract. Of het nu om 

uw entree gaat of om de vluchtwegen, 

Post en Eger staat voor veiligheid.

Elke school pretendeert een veilige leeromgeving te bieden. 

Uw leerlingen, docenten en ondersteunend personeel moeten 

zich op hun gemak voelen. Is dat op uw school het geval? 

Voor elke directie is dit een zorg.

De laatste tijd is er, met name in het buitenland, een aantal 

incidenten geweest. Scholieren of indringers hebben daarbij 

leerlingen en leraren bedreigd en erger. Op de betrokkenen 

kan dit een behoorlijke impact hebben.

De centrale vraag is hoe en in welke mate u uw school wilt

beschermen tegen ongewenste bezoekers. Kiest u voor een

eerste barrière rondom het buitenterrein, of wordt die eerste

barrière gevormd door de buitendeuren van uw schoolgebouw?

Andere opties zijn het apart beveiligen van alle lokalen, of een

geheel beveiligde ruimte (safe room) die ondoordringbaar is.

Kortom, een scala aan maatwerk-oplossingen voor uw gebouw 

en locatie. Post en Eger adviseert u graag.

 

Helaas komt niet 
iedereen altijd met even 
goede bedoelingen. 



P O S T  E N  E G E R

architectural hardware solutions

Post en Eger heeft talloze nationale en 

internationale referenties in de zorgsector, 

de fi nanciële sector, het onderwijs, bij de 

overheid, defensie en de commerciële 

utiliteitsbouw, waaronder:

• De Rotterdam

• Schiphol Hilton

• Schiphol Luchthaven

• Centraal Station Amsterdam

• Politiebureau De Yp Den Haag

• Buckingham Gate 6-9 Londen

• Sberbank University Campus Moskou

• Amtrack

• Boise Airport, ID

• Empire State Building

• IBM

• New York City Housing Authority

• San Salvador Airport

• Seattle-Tacoma Airport, WA

• Southwest Airlines

• State of California

• State of Idaho, Health and Welfare Dept. 

Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadressen 

De Oude Molen 2

 1184 VW AMSTELVEEN

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

Postadres

Postbus 128

3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

t  +31 (0)20 694 73 33

e info@posteneger.nl

www.posteneger.nl
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