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Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om goed voor onze maatschappij te zorgen,
ook voor volgende generaties. Met Intratone kiest u voor een duurzame partner die u hierbij
helpt. Van productie tot aan het uiteindelijke gebruik, speelt duurzaamheid bij Intratone een
centrale rol. Daarbij verliezen we natuurlijk het gemak van onze producten niet uit het oog.

GEPRODUCEERD IN EUROPA
Duurzaamheid zit in de kleine en grote dingen. Dat begint al bij het productieproces. Zo worden al onze producten
in Frankrijk geproduceerd. Daarbij zorgen we goed voor onze werknemers en houden we ons uiteraard aan de
geldende Europese regelgeving. Geen kostbare transporten vanuit China, maar lokale productie en toelevering van
materialen. Gewoon hier in Europa. Bestendige producten met een lange levensduur. En mocht er toch iets stuk
gaan, dan recyclen we graag het oude materiaal.

GEMAK ÉN DUURZAAMHEID
Wij zijn ervan overtuigd dat gemak en duurzaamheid hand in hand moeten gaan. Daarom werkt al het toegangs
beheer via een beveiligd online beheerplatform. Vanaf desktop, tablet of zelfs mobiele telefoon. Zo hoeft een
woningbeheerder niet ter plekke aanwezig te zijn bij naamsveranderingen of toegangscontrole. Denk eens aan
alle autoritten die zo worden bespaard. Dat is gemak voor woningbeheerder én beter voor het milieu.

DINA, ons intercomsysteem met LCD-display, is een draadloos systeem. Voor de installatie is geen bekabeling
nodig. Bewoners verlenen toegang via hun eigen smartphone, een binnenpost in de woning is niet vereist.
Dat betekent een enorme besparing op materiaal.

DUURZAAMHEID BIJ INTRATONE

✔	Gemak voor beheerder, beter voor de wereld
✔	Duurzame, bestendige producten en materialen
✔	Beheer op afstand, geen overbodige autoritten vereist
✔	Geproduceerd in Europa, geen onnodig transport
✔	Recycling restproducten
Intratone is lid van de RECYCLUM eco-organisatie. RECYCLUM legt zich toe
op de inzameling en recycling van professionele elektrische apparatuur.

In Intratone vindt u een duurzame partner op het gebied van toegangsbeheer. Samen gaan we voor een betere
toekomst. Wilt u ook meer weten over de duurzame oplossingen van Intratone? Neem dan contact op met een
van onze adviseurs: +31 (0) 20 788 34 01, info@intratone.nl.

MEER WETEN?
Maak nu een afspraak voor
een demo bij u op locatie:
+31 (0) 20 788 34 01
info@intratone.nl

www.intratone.nl
Intratone is onderdeel van Cogelec, marktleider in intercomsystemen in Frankrijk. Permanente
innovatie is een van de pijlers van Intratone. Intratone is een merk van Cogelec en is het best
verkochte intercomsysteem in Frankrijk. Kijk voor meer informatie op www.intratone.nl.

