EENVOUDIG
COMMUNICEREN
VIA DE INTERCOM
nieuwe generatie
ERVARING TOT UW BESCHIKKING
JMD Nederland B.V. is sinds 2010 gevestigd in de regio Noord-Brabant.
“Wij werken al voor een aantal projecten bij u in de buurt en worden gewaardeerd om onze kwaliteit en professionele
aanpak. We staan ook voor uw project klaar met kundige adviseurs en bekwame monteurs om uw wensen te realiseren.

ONZE EXPERTISE
Wij zijn gespecialiseerd in:
• het installeren en onderhouden van
automatische deursystemen
• toegangscontrole
• draadloze intercom systemen.

WE DOEN WAT WIJ
BELOVEN
• Binnen 24 uur een reactie op uw oﬀerte aanvraag
• Laagsteprijs-garantie
• Montage van uw nieuwe intercom binnen 1 dag
• Direct operationeel
• Accurate aftersales-service

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!
Ekkersrijt 1208
5692 AE Son en Breugel
085-0640107
info@jmdnederland.nl
www.jmdnederland.nl

ERKEND PARTNER

(VOOR)ONDERZOEK - installatie - onderhoud

ERKEND PARTNER

GESCHIKT VOOR IEDEREEN
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WAAROM KIEZEN VOOR DE VOORDELEN
VAN DE DRAADLOZE INTERCOM VAN INTRATONE?

Eenvoudig en intuïtief in gebruik

ERKEND PARTNER

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

Kies voor de veiligheid, het comfort en de kwaliteit
van de nieuwe generatie video-intercoms

IK WORD GEBELD

UW VEILIGHEID STAAT VOOROP
• Het ontwerp van uw intercom is bestand tegen vandalisme
• U weet altijd wie er bij u aanbelt, of u nu thuis of ergens anders bent
• Het systeem is altijd up-to-date

OPENDOEN MET UW TELEFOON
• Uw telefoon is volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen

Een bezoeker meldt zich via de intercom.
Mijn vaste of mobiele telefoon gaat over.

IK ZIE WIE HET IS* EN REAGEER

• U kunt uw bezoeker zien* en ‘controleren’ voordat u opendoet
• Met 2 telefoonnummers mist u geen enkele bezoeker

SUPERSNELLE
INSTALLATIE
• Montage en inbedrijfstelling binnen 1 dag
• Geen installatie in de appartementen zelf
• Geen ingrijpende werkzaamheden in de
gemeenschappelijke ruimte(s)
• Geen mogelijke risico’s in verband
met asbest

GEGARANDEERDE BESPARING
• Tot slechts 1/10e van de kosten van een bedrade installatie
• Nauwelijks onderhoud vereist
• Kwaliteit voor een betaalbare prijs

EEN SIMPEL EN HELDER AANBOD

DO 24-08-2017
SELECTEER EEN

Ik neem de telefoon op,
of ik nu thuis ben of ergens anders.

DO 24-08-2017
SELECTEER EEN

Video beschikbaar op alle smartphones
(iOS/Androïd) en tablets via de
Mijn Intratone Intercom-app*.

Video-Intercom
speciale renovatie

IK DOE OPEN

Video-Intercom V4

Video-Intercom
met digitale
naamplaatjes
Opbouw

Video-Intercom
met digitale
naamplaatjes
Inbouw

* Video werkt op alle smartphones (iOS / Androïd)

BEHEER VIA INTERNET
• Updates op afstand in real-time
via www.intratone.nl
• Eenvoudig online aanmaken, wijzigen
en/of verwijderen van naam, badge of
telefoonnummernamen, toegangsbadges
en telefoonnummers

Eenvoudige oplossing
De 1e info display
Een eenvoudige oplossing voor communicatie met alle bewoners.
Met een simpele klik verstuurt u informatie in real-time en op afstand
dankzij het webplatform www.intratone.com

Ik open de toegangsdeur met een simpele toets op mijn telefoon
(bijvoorbeeld de * -toets).
* Video op alle smartphones (iOS en Androïd) en tablets met het Boxeo-abonnement + de gratis app. VISIO 3G op alle compatibele smartphones.
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