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TKH en Imtech bundelen krachten in Safety & Security

Klant profiteert van nieuwe geïntegreerde beveiligingsoplossingen
TKH Security Solutions en Imtech Safety & Security hebben per 1 maart 2014 hun
producten en diensten gebundeld. Dankzij deze samenwerking kunnen TKH en Imtech
geïntegreerde oplossingen aanbieden op het gebied van toegangs- en
beveiligingstechniek inclusief gespecialiseerd beheer en onderhoud. De
dienstverlening voor klanten wordt kwalitatief sterker, kosten efficiënter en beter
beheersbaar in zowel implementatie als beheer. Samen bieden de bedrijven de meest
hoogwaardige dienstverlening op de Safety & Security markt.
‘Het afgelopen jaar hebben we keuzes gemaakt welke producten en merken wij onze klanten
willen aanbieden’, vertelt Henk Dibbets, General Manager Imtech Safety & Security. ‘Dit om
onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Het is belangrijk dat klanten niet alleen kunnen
vertrouwen op gedegen producten, maar dat ook het beheer en onderhoud uitstekend wordt
ingevuld. Dankzij de samenwerking met een geselecteerd aantal voorkeursleveranciers,
zoals TKH, zijn onze technici tot in detail op de hoogte van de producten die we voor
gebouwen en gebouwomgevingen leveren en beheren. TKH levert namelijk niet alleen
goede producten, maar biedt ook training en advies en is innovatief in productontwikkeling.
De strategische samenwerking met TKH stelt ons in staat hier gebruik van te maken en zo
onze klanten meer kwaliteit te bieden tegen lagere kosten’ aldus Dibbets.
Arne Dehn, lid Raad van Bestuur van TKH Group NV: ‘Door de samenwerking met Imtech
bieden we klanten kostenefficiency, een strak geplande levering en professionele
implementatie. En, heel belangrijk, onderhoud door mensen die gedegen getraind zijn in
onze technologische oplossingen. Wij leveren een breed pakket aan oplossingen op het
gebied van vision & security en communicatie. Onze oplossingen voor gebouwen en
gebouwomgevingen zijn toepasbaar voor uiteenlopende klanten: van overheden, tot
ziekenhuizen, banken, commerciële of industriële gebouwen.’ En juist de integratie van
systemen maken de beveiliging en veiligheid sterker, terwijl de klant het overzicht houdt.
Imtech en TKH zorgen samen voor een uitgekiend totaalprogramma, beheersbaar, ook
budgettair.
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[Foto] Technici van Imtech krijgen een gedegen training in safety & security-oplossingen van
TKH en zijn daardoor de ideale partij voor implementatie, beheer en onderhoud.
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Profiel Imtech Safety & Security
Imtech Safety & Security bundelt alle kennis op het gebied van toegangstechniek, blustechniek en
beveiligingstechniek. Op basis van het karakter van uw organisatie, uw wensen en de specifieke eisen
en voorschriften ontwikkelen wij voor u een dynamisch, transparant en toekomstgericht plan van
aanpak. Van consultancy en risicomanagement, installatie tot en met het beheer en onderhoud.
Imtech Safety & Security is onderdeel van Imtech Nederland B.V., een innovatieve technische
dienstverlener met ruim 3.000 medewerkers die haar bijna 5.000 klanten, geïntegreerde, duurzame en
inventieve oplossingen aanbiedt op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw in de
markten van gebouwen en industrie. Van advies, ontwerp en installatie tot en met professioneel
beheer en onderhoud.
Imtech Nederland is dé voorkeurspartner in technische dienstverlening, die excelleert in het realiseren
van geïntegreerde, duurzame en inventieve oplossingen op het gebied van technologie en onderhoud
met een aantoonbare waarde voor haar klanten en de maatschappij. Op basis van onze competenties
en kennis, onze inzichten in klanten en hun behoeften en markten, excelleren wij met
onderscheidende diensten en producten. Imtech Nederland B.V. maakt deel uit van de
beursgenoteerde Europese technische dienstverlener Royal Imtech N.V. Meer informatie op
www.imtechnederland.nl

Profiel TKH Group NV
Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen, die
zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial
Solutions. Bij TKH staan niet de soort van activiteiten maar de technologische oplossingen centraal.
De vier kerntechnologieën -connectivity, vision, communicatie en productiesystemen- en combinaties
van deze technologieën worden in de drie business-segmenten samengevoegd tot totaaloplossingen.
Wij richten ons op geavanceerde eigen technologieën met een hoog innovatief gehalte. Wij hebben
grondige kennis van processen en technieken en hebben inzicht in markten en processen van onze
klanten. Hierdoor kunnen we gericht onze technologieën toepassen die een duidelijke meerwaarde
bieden voor onze klanten en waarmee wij bijdragen aan een veiligere omgeving, duurzame zorg of
aan efficiënte en betrouwbare processen.
Binnen het segment Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert TKH oplossingen op het
gebied van vision- & security-, communicatie- en connectivitytechnologie voor toepassing binnen
gebouwen en gebouwomgevingen tot aan geïntegreerde systemen die, gekoppeld aan software,
efficiency-oplossingen aanbieden onder andere voor de bouw-, zorg-, parkeer-, scheepsbouw-, olie- &
gas-, verkeers- en securitysector. Meer informatie op www.tkhgroup.com
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