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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 met betrekking tot perimeter protection laten zien en ervaren. 

Onze oplossingen op het gebied van perimeter protection stemmen we zorgvuldig af op de behoefte van de markt.  
Hiermee beschermen en beveiligen wij leefomgevingen en terreinen van mensen, overheden en het bedrijfsleven.  
Uiteraard kunnen sommige wensen en toepassingen specifiek voor een sector zijn. Zo creëren we sectorspecifieke  
oplossingen die uniek zijn. Een greep uit de sectoren die we bedienen:

Perimeter protection behoort tot de strategische bedrijfsgeheimen van veel organisaties. Mainports als de Rotterdamse haven 
of Schiphol zult u er niet over horen. Vitale infrastructuren zoals energiecentrales en waterzuiveringsinstallaties hullen zich in 
stilzwijgen. En als een Extra Bewaakte Inrichting zijn poorten openzet, is dat alleen tijdens een open dag. Ook over de beveiliging 
van – bij criminelen in trek zijnde – bouwprojecten en drukbezochte evenementen wordt weinig meegedeeld. Discretie die Heras 
respecteert. Het Heras Experience Center toont dus niet wie wat doet, wel wat waar mogelijk is. Een uitgelezen kans voor een blik 
achter de schermen van de hedendaagse buitenbeveiliging.

Het is de combinatie van de juiste systemen en materialen die bepaalt hoe veilig u, uw terrein en uw eigendommen zijn. Beveiliging 
gaat verder dan kwaliteitshekwerk of een geavanceerde toegangspoort. In het Experience Center nemen we u mee in integrale 
beveiligingsoplossingen, waarbij het hekwerk volledig wordt geïntegreerd in het totaalconcept van de fysieke perimeter protection 
oplossing, inclusief detectie- en camerasystemen, toegangscontrole en elektronisch bedienbare poorten. Hekwerk is maatwerk. 
Beveiliging is maatwerk. Het is een samenspel van esthetiek, functie en securitylevel.

Strategische bedrijfsgeheimen

Onze oplossingen voor verschillende sectoren

Beleef het zelf

Transport & Logistiek, waar de verplaatsing van mensen, dieren en goederen van  
de ene locatie naar de andere, over de weg, het water en spoor en door de lucht de  
dagelijkse gang van zaken is. Net als de opslag van goederen. Het hoofddoel is  
goederen efficiënt te vervoeren en op te slaan op een wijze die tijd en geld bespaart.

Productie & Industrie, waar met behulp van machines op grote schaal artikelen  
worden gemaakt of geproduceerd. Het doel is de goederen te beschermen,  
zonder bedrijfsprocessen te verstoren. 

Vitale infrastructuur & Utiliteiten, alle essentiële systemen, netwerken en installaties  
die continu in bedrijf moeten blijven om de nationale en openbare veiligheid, de economie  
en de volksgezondheid te waarborgen. Voorzieningen moeten dag en nacht operationeel  
en toegankelijk zijn.

Overheid, alle gebouwen, terreinen en eigendommen van een land of staat.  
Het belangrijkste doel is mensen en de samenleving te beschermen.

Openbare gelegenheden & Recreatie, ruimtes en gebieden die voor het publiek algemeen 
toegankelijk zijn en waar een gevoel van veiligheid cruciaal is.

Retail & Handel, is de handel in het verkopen of verhuren van producten.  
Vraag en aanbod bij elkaar brengen is wat deze onderneming in stand houdt.

“Zien is geloven!”
“ Met dit Heras Experience Center investeren wij in innovatie en in de toekomst. 
We tonen de vrijwel onbegrensde technische mogelijkheden op het gebied van 
de beveiliging van uw terrein. Zien is geloven! Als marktleider zullen wij blijven 
investeren in kennis en productvernieuwing.”

- Dirk-Jan Westendorp, Country Manager
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Afbakening Ontmoedigen Detecteren 

Geïntgreerde oplossing

Vertragen Gecontroleerde
toegang

Voordat u een nieuwe oplossing voor de beveiliging van uw 
terrein implementeert (of het aanpassen van een bestaande) 
adviseren onze Heras-experts u hoe u het beste potentiële 
risico’s kunt bestrijden. Ons advies omvat het controleren 
van alle lokale milieu-en geografische beperkingen om u te 
verzekeren van een effectieve oplossing. We zijn experts in 
het identificeren én leveren van een passende totaaloplossing 
om uw terrein te beveiligen.

Onthoud altijd dat fysieke beveiligingsmaatregelen slechts 
een onderdeel zijn van een effectieve oplossing voor de  
beveiliging van uw terrein. Ze moeten geïmplementeerd 
worden om organisatieprocessen effectief te ondersteunen 
voor beveiliging en werking van het terrein. Onze oplossingen 
zorgen ervoor dat interne teams en ondersteunende instanties 
(zoals politie) optimaal kunnen reageren op incidenten.

Dit model combineert naadloos de meest effectieve beveiligingsstrategieën en vormt daardoor een betrouwbare,  
gelaagde beveiliging van ieder terrein. 
 
Aan de hand van dit model gaan we in gesprek met de klant om de beveiligingsbehoefte in kaart te brengen.  
Vanuit deze behoefte wordt er samen met de klant en de expertise van Heras gekeken naar de mogelijk denkbare scenario’s. 
 
Uit deze scenario’s worden de elementen van het model ingedeeld naar een bepaald beveiligingsniveau.  
Hiermee bieden we een op maat gemaakte geïntegreerde oplossing die past bij de specifieke klantbehoefte.

Hoe onze experts uw perimeter bouwen

Heras Security Model

Hoog 
beveiligings-
niveau

Medium 
beveiligings-
niveau

Laag 
beveiligings-
niveau
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Hekwerk
Hekwerk voor fysieke afbakening en 
geluidswerende hekwerken. 

Toegang & controle
Handmatig- en elektrisch bediende poorten, 
slagbomen en tourniquets voor toegang van 
voertuigen en personen gekoppeld met  
toegangscontrole oplossingen.

Detectie
Hekwerkdetectie, ruimtelijke detectie en  
gronddetectie voor vroegtijdige detectie van  
pogingen tot inbraak, ongecontroleerde toe-
gang of vandalisme. 

Geïntegreerde systemen   
Security- en Video management systemen 
geïntegreerd met systemen zoals detectie,  
toegangscontrole en camera’s. Inclusief  
IT-oplossingen.Netwerk, infrastructuur 
en IT Hardware.

Installatie 
Installeren van passende oplossingen door 
gecertificeerde experts voor de bescherming 
van uw terrein.

Integratie 
Systeemintegratie, netwerkinstellingen,  
inbedrijfstelling en advies: de totaaloplossing 
voor de beveiliging van uw terrein.

Service & onderhoud
Voorspellend en preventief onderhoud en 
reparatieservices om business continuïteit  
te garanderen.

Onze producten Onze diensten

Heras, een inspirerende plek voor uw bijeenkomst
Het Heras Experience Center is óók een inspirerende locatie voor uw vergadering, themasessie of workshop. Heras is met genoegen 
gastheer voor uw evenement. We beschikken over alle faciliteiten voor een geslaagde bijeenkomst. Van multimediale voorzieningen 
tot catering, voor u op maat.

Over Heras
Heras is een vooraanstaand Europese totaalleverancier van permanente en mobiele perimeter protection oplossingen. Wij opereren 
vanuit meer dan 24 landen en hebben meer dan 1100 hoogopgeleide experts in dienst. Opgericht in 1952, vervult en overtreft 
Heras de beveiligingsbehoeften van klanten in heel Europa. Het is dankzij deze staat van dienst, samen met het blijvend groeiende 
vakmanschap van onze medewerkers, dat wij ons experts in perimeter protection kunnen noemen.

Heras kan u helpen kiezen voor de meeste effectieve beveiliging van uw terrein die naadloos aansluit op uw locatie en uw  
behoeften. Onze hekwerken, toegangscontrole, detectie- en geïntegreerde systemen, gecombineerd met onze expertise,  
bieden u een complete oplossing voor de bescherming voor uw terrein.

Ons aanbod

Afspraak maken
Wij ontmoeten u graag in ons Heras Experience Center in Oirschot.  
Maak hiervoor een afspraak op heras.nl/hec.

http://www.heras.nl/hec


Hekdam 1  |  5688 JE Oirschot   |   Nederland
+31 88 274 0274  |  info@heras.nl  |  heras.nl
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