Heras Experience Center
Hoe perimeter protection eruit ziet, voelt en werkt, ervaart u alleen in de praktijk. Om u
dat te laten beleven, biedt Heras u het unieke Heras Experience Center in Oirschot.
Laat u rondleiden door ons Experience Center van ca. 1.000 m2 waarin wij u
realistische situaties m.b.t. perimeter protection laten zien en ervaren.
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Experts in perimeter protection

tonen de vrijwel onbegrensde technische mogelijkheden op het gebied van perimeter
protection. Zien is geloven! Als marktleider zullen wij blijven investeren in kennis en
productvernieuwing. Ook om het criminele gilde voor te blijven, dat nóóit stilzit als het
aankomt op nieuwe inbraaktechnieken.” Dirk-Jan Westendorp, Country Manager Nederland
State-of-the-art producten

Een inspirerende plek voor uw bijeenkomst!
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ding door het Heras Experience Center zal zeker niet ontbreken.
Het Heras Experience Center is op afspraak te bezoeken.
Bel (+316 135 82 130) of maak een afspraak
via onze website (heras.nl/hec).
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“Met dit Heras Experience Center investeren wij in innovatie en in de toekomst. We

