


voor woningcorporaties

Producten van hoogwaardige kwaliteit met betrouwbare en stabiele werking
Na installatie geen onderhoudskosten of hoge terugkomende kosten zoals badges/sleutels,
onderdelen, data en software (licenties) 
Beheer in real-time op afstand, simpel in gebruik en beheer
Duurzame producten met lange levensduur en geen mechanische slijtage van sleutels/cilinders
Hergebruik uw huidige (mifare)badges in combinatie met Intratone 
Systemen worden voor u vooraf geprogrammeerd en kant-en-klaar geleverd 
Het voorbereiden en bijwonen van bewonersbijeenkomsten 
Informatiefolders voor bewoners voorzien van een uiting/logo van de woningbouwvereniging 
Training en advies voor uw bewoners, professionals en medewerkers op maat 
Intratone blijft voor de woningbouwvereniging en de bewoners beschikbaar voor service en
ondersteuning 
Een breed assortiment met oplossingen voor uw gebouwen en bewoners 
Installaties eenvoudig uit te breiden, verhuizen of te koppelen aan overige producten uit ons
assortiment 
Uitstekend bestelgemak en hoge leverbetrouwbaarheid 
Voortdurend stabiliteitsonderzoek voor een hoge kwaliteitsborging van onze producten 
Goede garantie en coulance regeling

Kernpunten van onze duurzame producten en dienstverlening 

Wat biedt Intratone

Wij geloven dat gezamenlijke innovatie de enige duurzame weg
vooruit is op de woningmarkt. In nauwe samenwerking helpen
wij corporaties en vastgoedbeheerders om zo goed mogelijk
voorbereid te zijn op elke volgende stap. Door de juiste, unieke
mix van producten, diensten en concepten voor iedere behoefte.
Dit hebben we reeds als marktleider in Frankrijk kunnen
bewijzen. 

Het assortiment van Intratone is in een aantal productgroepen onderverdeeld. Naast het gebruik van
producten uit ons toegangscontrole assortiment, digitale informatieborden, intercoms en handzenders
voor uw garages, kunt u bij ons terecht voor een goede service en begeleiding op maat voor uw
professionals, bewoners en medewerkers.



voor woningcorporaties

1 hoofdingang
5 algemene deuren
40 appartementen
3 sleutels per appartement

Ontdek nu zelf hoe u tussen €25.170,00 en €41.610,00 kunt besparen!

Kosten op basis van 1 gebouw*. Als voorbeeld een TCO-uitwerking, hierin is een overzicht van de
kosten/verdienmodel uitgewerkt (merk/namen niet in beeld gebracht). 

Uitgaand van een gemiddeld complex met 1 hoofdentree en 5 algemene deuren (atd’s), waarbij elk adres
voorzien wordt van 3 badges/tags voor de algemene deuren. 

*personeelskosten, onderhoudscontract, batterijen vervanging en montage/installatie niet inbegrepen
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Digitale naambordjes welke eenvoudig op afstand te beheren zijn 
Handsfree sensoren voor het openen van uw automatische deuren (vanuit de binnenzijde)
Draadloze voordeur bellen in combinatie met digitale naambordjes Kibolt, zelf-aangedreven
cilinders (zonder batterijen)
Groter formaat van de digitale informatieborden met nieuwe functionaliteiten

Wat kan u van Intratone verwachten? 

Niet alleen zijn wij fabrikant, daarnaast zullen wij met alle partijen betrokken blijven bij iedere
installatie die door de woningbouwvereniging wordt uitgevoerd. Hiervoor biedt Intratone een
goede service en ondersteuning op maat voor uw bewoners, vaklieden en medewerkers. Bij ieder
aangedragen project kan Intratone u bijstaan, dit kan zijn door middel van technisch
ondersteuning op afstand en/of op locatie, bewoners informeren zowel vooraf als achteraf. Als
Intratone vinden wij het ook enorm belangrijk om een goede en langdurige samenwerking op te
zetten met de woningbouwvereniging. Hierbij willen wij de woningbouwvereniging in de
toekomst graag betrekken bij eventuele innovaties en ontwikkelingen.

Intratone vindt het belangrijk om te blijven innoveren op de woningmarkt. Wij doen dit door goed
te luisteren naar de terugkoppeling vanuit verschillende corporaties in Europa.

Wat u in de toekomst van Intratone kunt verwachten

Vraag nu een demo aan en ontdek het gemak zelfVraag nu een demo aan en ontdek het gemak zelf

Met Intratone heeft u een complete oplossing voor
uw complex! 


