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Wilt u ook dat alles voor u 

geregeld wordt? Dat kan zeker.

Wij bespreken samen met u de 

mogelijkheden en maken dan 

een voorstel op maat. 

Handig toch...

Neem contact op via 

info@connecttotaal.nl 
of bel 0168-820216.

MAAK UW 
NIEUWE HUIS

VEILIG 
& SMART!

Hoe fi jn is het als u met een gerust hart van huis of 

naar bed kan gaan? U te allen tijde kan zien wat er 

in en rondom uw woning gebeurt? U thuiskomt in 

een verwarmd en verlicht huis? Uw favoriete 

tv-programma op elk gewenst moment terug 

kan kijken? En vanuit uw luie stoel de toegangsdeur 

voor uw visite kan ontgrendelen? Het kan allemaal! 

Maak uw leven gemakkelijker, comfortabeler en zorg 

voor gemoedsrust, waar u ook bent! 

• Vast bellen
• Mobiel bellen
• Internet
• Inbraakbeveiliging
• Camerabewaking
• Domotica
• Toegangscontrole

MAATWERK 
OPLOSSINGEN
VOOR UW
SMART HOME

TOTAAL 
OPLOSSINGEN
OP MAAT
• Vast bellen
• Mobiel bellen
• Internet
• Inbraakbeveiliging
• Camerabewaking
• Domotica
• Toegangscontrole



FIJN 
ALS ALLES
METEEN
GOED IS
GEREGELD

ALLES-IN-1
PAKKETTEN

BEVEILIGING

ConnectTotaal, uw erkende partner op 
het gebied van telecommunicatie, ICT, 
beveiliging en toegangscontrole.

Ook in uw nieuwe woning zijn beveiliging en 

telecommunicatiesystemen steeds belangrijker 

geworden. Niet alleen vanuit het oogpunt van 

veiligheid, maar ook voor het verhogen van 

het wooncomfort.

ConnectTotaal biedt maatwerkoplossingen 

voor uw smart home. Van telefonie, internet 

zonder zorgen, inbraakbeveiligingssystemen 

tot interactieve tv in HD- of 4K-kwaliteit. 

Telecommunicatie
ConnectTotaal biedt naast complete 

telefonieoplossingen ook vaste en draadloze 

telefoontoestellen voor in uw woning. Deze 

kunnen aangesloten worden op een vaste 

telefonielijn maar ook op nieuwe Voice over 

IP-technieken.  

Vast Bellen
Vast Bellen ouderwets? Echt niet! Het is 

nog steeds één van de meest betrouwbare 

manieren om thuis bereikbaar te zijn.

Internet
Internetten zonder zorgen, dat vinden wij 

belangrijk. Daarom komt onze monteur bij 

u langs om een professionele wifi -oplossing 

te installeren zodat u in elke ruimte van uw 

woning en tuin de perfecte snelheid van 

de internetverbinding ervaart. Eenmaal 

online kunnen we u beschermen met onze 

beveiligingssoftware. Zo garanderen we u de 

stabielste, veiligste en snelste verbinding in uw 

gehele woning.

Interactieve tv in HD 
of 4K-kwaliteit
Zelf bepalen wát, wáár en wannéér u tv-kijkt? 

Met interactieve tv zit u altijd goed. Kijk uw 

favoriete serie in de trein, de tuin of gewoon 

op de bank voor de televisie. Even geen tijd? 

Gebruik dan 7 dagen terugkijken, Begin Gemist 

of neem uw programma op om het vervolgens 

te kijken waar en wanneer u maar wilt.

Camerabewaking
Met de huidige stand van techniek, is 

camerabewaking in uw woning eenvoudig 

te realiseren. Waar u ook bent, u kunt overal 

kijken wat er in uw woning gebeurt, zolang u 

toegang heeft tot internet. Indien gewenst is 

het mogelijk, deze beelden op te nemen en 

later terug te kijken.

Maar ook toegangssystemen zoals 

automatische deurontgrendeling en 

poortbewaking inclusief intercomsystemen 

zijn onderdeel van uw beveiliging. Houd de 

inbreker buiten de deur en laat u vakkundig    

                adviseren!

Inbraakbeveiliging
Elke 11 minuten vindt er in Nederland een 

inbraak plaats. Gelukkig zijn er manieren 

om inbrekers af te schrikken of schade te 

beperken. Met een betrouwbaar en innovatief 

alarmsysteem en eventuele camerabewaking 

van ConnectTotaal kunt u met een gerust 

hart van huis of naar bed. Het alarmsysteem 

wordt gemonitord vanuit een gecertifi ceerde 

meldkamer, die volledig voldoet aan de 

geldende regelgeving en normeringen en 

kan worden bediend via de app op uw 

smartphone. 

Particuliere woningen met een kostbare 

inboedel hebben vanwege verzekeringseisen 

veelal een beveiligingssysteem nodig in 

een hogere risicoklasse. Ook dat 

kan ConnectTotaal leveren, 

inclusief certifi caat.

Domotica omvat alle elektronische 

toepassingen in de woning om functies te 

besturen (verwarmen, verlichten, etc.) en 

diensten uit de woonomgeving te gebruiken 

(alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). 

Met smart home/domotica kunt u eenvoudig 

via uw eigen smartphone uw nieuwe 

woning, desgewenst op afstand, verwarmen, 

ventileren, verlichten et cetera. Dat is nog eens 

aangenaam thuiskomen!

DOMOTICA

Connecting Together


