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BRANDDETECTIE EN UITBREIDING CAMERA- EN INBRAAKSYSTEEM
VOOR CIREPA NV

De firma CIREPA NV, gelegen aan het industrieterrein in Ghislenghien,
is een producent van flexibele verpakkingen. Hun klanten bestaan uit
een waaier van bedrijven in uiteenlopende sectoren: van bedrijven
die voedsel verwerken, tot bedrijven die op zoek zijn naar een folie
om hun magazines te omhullen of poetsbedrijven die hun producten
op een leuke manier willen verpakken.
In 2000 hebben de huidige eigenaars het gebouw gekocht en STANLEY Security was toen reeds
leverancier voor het gedeelte beveiliging-inbraakdetectie.
In 2002 realiseerde het bedrijf zijn eerste uitbreiding: een vergroting van de productieruimte.
“Vanaf het begin zijn we al zeer tevreden over STANLEY Security; we zagen niet in waarom
we deze samenwerking zouden stopzetten. STANLEY Security kreeg dus de opdracht het
bijgebouwde stuk ook uit te rusten met extra branddetectoren en camera’s.”

PERFORMANCE IN ACTION
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UITBREIDING VAN PRODUCTIERUIMTE
Twaalf jaar later is het bedrijf verder geëvolueerd en zou
deze extra productieruimte nog te klein blijken. Een
extra productieruimte van 1500m² wordt bijgebouwd,
waardoor de totale oppervlakte op een goede 4000m²
komt.
Ook hier beslist CIREPA om opnieuw beroep te doen op
de diensten van STANLEY Security. “We hebben een heel
goede relatie met onze commerciële contactpersoon
binnen STANLEY. Eén telefoontje en ze staat er. Ook over
de technische kant zijn we heel lovend: heel stipte en
goede technische interventies en een goede uittekening
van onze plannen. Heel duidelijk en overzichtelijk.”

TOTAALCONCEPT VOOR BRAND EN
CAMERABEWAKING
Concreet heeft STANLEY Security de volledige
brandbeveiliging van het gebouw op zich genomen.
“Verzekeringsgewijs is dit noodzakelijk, aangezien wij
met veel brandbare producten werken. Om diefstal te
voorkomen, hebben we aan STANLEY Security gevraagd
om ook een goede cameraoplossing te voorzien.”

gemaakt om alle analoge camera’s over te zetten naar
IP. Hierdoor zal de beeldkwaliteit er sterk op vooruit
gaan. Dit betekent ook dat alle beelden ook via tablet
of smartphone bekeken kunnen worden, waar we
ook zijn. Het grote voordeel van een samenwerking
met STANLEY Security, is dat bijvoorbeeld in geval
van inbraak, de meldkamer een alarm binnenkrijgt
alsook de beelden van de inbraak waardoor ze kunnen
anticiperen op het komende gevaar en de politie direct
naar de plaats van inbraak in de firma kunnen sturen.”
De finale oplevering van de extra ruimte en de beveiliging
ervan is voorzien voor half maart 2015.

VERDERE PROJECTEN
“Wat ons helemaal heeft overtuigd om opnieuw
met STANLEY Security in zee te gaan, is dat hun sales
vertegenwoordiger onze noden perfect begrijpt. We
hadden het gebouw al beveiligd tegen nachtelijke
onverwachte bezoekers, maar er waren nog een aantal
zwakke punten in de beveiliging overdag. Dankzij haar
goede raad, hebben we besloten om het gebouw ook
uit te rusten met een toegangscontrolesysteem. Zo
kunnen we het komen en gaan, zowel van bezoekers als
van het personeel, beter beheren.”

Rondom het gebouw bevinden zich momenteel 4
camera’s; na de uitbreiding van het gebouw zullen
er 3 extra camera’s komen. “We hebben de goede
raad van de vertegenwoordiger van STANLEY goed
opgevolgd en hebben van de uitbreiding gebruik

CIREPA NV IN HET KORT
• Producent gespecialiseerd in flexibele folie
• Klant bij STANLEY sinds prille begin van CIREPA in 2000
• Uitbreiding van branddetectie, camerabewaking, alarm
en toegangscontrole door STANLEY wegens uitbreiding
productieruimte

• Analoge camera’s overgezet op IP voor betere beeldkwaliteit
• Zocht een flexibele partner die rekening hield met de
standpunten van de klant.

Voor meer informatie omtrent STANLEY en onze diensten, kan u ons contacteren op +32 (0)15 294 200 of info.security.be@sbdinc.com.
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