
EEN NIEUWE VISIE OP TOEGANGSBEHEER



Ruigrok, een sterke naam, een sterk bedrijf, een sterk logo

Veiligheid en vertrouwen spelen in de huidige wereld een steeds grotere rol. Als er één 

bedrijf is dat zich dat in de volle breedte realiseert, is het Ruigrok Hekwerk. Al vanaf 1846 

weet Ruigrok zich te onderscheiden in beveiliging, toegangstechniek, vertrouwen, innovatie 

én service. Van kleuterschool tot ambassade, van containerterminal tot boerenerf: bij 

Ruigrok is uw opdracht in veilige en vertrouwde handen. We schrijven met opzet ‘Ruigrok’, 

want Ruigrok is zoveel meer dan hekwerk. Ruigrok is óók de toonaangevende specialist op 

het gebied van toegangstechniek en elektronische beveiliging. Ruigrok, een sterke naam, 

een sterk logo, een sterk bedrijf.  Uw partner voor een totaalpakket. 

Visie op toegangsbeheer  
Onze visie op toegangsbeheer houdt, kort gezegd, het totale traject in vanaf de 

schuifpoort tot en met de deur. Met alle mogelijkheden en uitbreidingen die ons bedrijf 

u te bieden heeft. Daarbij kunt u denken aan parkeersystemen, doorrijdbeveiliging, 

bollards, speedgates, intercomsystemen, camerabeveiliging, tourniquets en 

toegangscontrole. Ieder bedrijf is anders en wij zien het als een uitdaging om voor 

elke situatie een passende oplossing te vinden. Een hoge mate van creativiteit daarbij 

is ons niet vreemd. De service van Ruigrok begint al bij het betreden van het terrein. 

Bijvoorbeeld met het plaatsen van hekken en daarachter een slagboom. Tot ons, of 

liever gezegd, úw terrein kan ook het plaatsen van gronddetectie horen. Wij leveren 

het complete buitenpakket. Eenmaal binnen kunnen wij desgewenst toegangspoortjes 

plaatsen. Ook daar eindigt onze service nog niet, want Ruigrok kan u adviseren over de 

elektronische en mechanische beveiliging van het ‘verdere’ binnentraject.

Proactief en creatief 
Ruigrok benadert de markt actief. Bij nieuwbouw 

benaderen wij vaak zelf architecten, bouwers 

en projectontwikkelaars. Het kan ook zijn dat 

u ons gevonden heeft. Voor grote installateurs 

en beveiligingsbedrijven die geen hekwerk en 

poorten doen, kunnen wij het verlengstuk zijn. 

Bij elk beveiligings- of toegangsproject is onze 

eerste vraag ‘Wat voor bedrijf heeft u en hoe is 

uw bedrijfsvoering? Op welke manier komen uw 

transporten aan? Wordt er ook ‘s nachts geladen 

en gelost?’.

Wanneer het gaat om waardeberging is Ruigrok 

gecertifi ceerd om beveiliging klasse 3 en 4 te 

installeren. Als wij alle informatie hebben, stellen 

wij, altijd in samenspraak met u, een plan op. Een 

plan waarin wij proactief en creatief meedenken 

door ons in uw bedrijf in te leven. Daarbij 

integreren we processen, mens en omgeving. 

Onze jarenlange expertise en ervaring maken het 

mogelijk om projecten turn key op te leveren.



Onze producten

1. Hekwerk

2. Poorten

3. Poortopeners

4. Doorrijdbeveiliging

5. Slagbomen

6. Parkeersystemen

7. Bollards

8. Speedgates

9. Tourniquets

10. Intercomsystemen

11. Camerabeveiligingen

12. Toegangscontrole

13. Buitendetectiesystemen

14. Besturing en signalering

15. Bedrijfsdeuren

16. Oplaadpalen

Compleet
2. Poorten

15. Bedrijfsdeuren
9. Tourniquets

7. Bollards

16. Oplaadpalen

11.  Camera-

beveiligingen

5. Slagbomen

1. Hekwerk

CONTINU VOORSPRONG DOOR TECHNIEK



Service, 
sterk punt van Ruigrok

Ruigrok onderscheidt zich door zijn servicegerichtheid. We 

zijn altijd bereikbaar, het contact is direct en persoonlijk. 

Onze service- en onderhoudscontracten zijn laagdrempelig. 

Zowel bij een simpele storing als een grote calamiteit is één 

telefoontje genoeg. Het hele jaar door - een bouwvak kennen 

wij niet - en 24 uur per dag staan onze servicemonteurs 

klaar om uw klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

Ongeacht merk en type. Ongeacht wie uw hekwerk of 

toegangsbeveiligingssysteem heeft geleverd. In de meeste 

gevallen zal één bezoek genoeg zijn - denk hier bovendien 

aan de kostenbesparing - want onze servicemonteurs zijn 

multidisciplinair opgeleid. Onze monteurs hebben verstand 

van elektrotechniek en zijn tevens mechanisch onderlegd. 

Dat betekent voor u een prettige kostenbesparing. En ook 

dat maakt Ruigrok uniek in Nederland. In heel Nederland, 

want de dekking van onze servicedienst is landelijk. Wij 

zeggen nooit ‘nee’, overal is een oplossing voor. Wij zijn er 

voor iedereen, altijd. Service, sterk punt van Ruigrok. 

Ruigrok in ‘t kort 
•	 Service- en klantgericht

•	 Proactief meedenken in totaaloplossingen

•	 24/7 en 365 dagen per jaar bereikbaar

•	 Korte lijnen

•	 Persoonlijke benadering

•	 Meer dan anderhalve eeuw ervaring

•	 Vooruitstrevend en innovatief

•	 VEB- en VCA-gecertificeerd

Al meer dan anderhalve eeuw is Ruigrok trendsetter op innovatiegebied.  

Zo lanceerden wij als eerste in Nederland het beheer van besturingen in slagbomen, 

schuifpoorten en elektrische deuren via een webplatform. Onnodig servicebezoek 

wordt daarmee voorkomen, het toegangselement stuurt een sms wanneer onderhoud 

nodig is. Of wanneer sprake is van een storing. De servicemonteur weet dan al 

precies wat er aan de hand is. Een innovatie die u tijd, en dus geld, bespaart. 

Innoverend en visionair

Beveiligen: zaak van maatwerk en vertrouwen
Met doordachte oplossingen op het gebied van toegangstechniek en elektronische beveiliging 

ondersteunen wij u bij uw bedrijfsprocessen. In samenspraak en overleg gaan wij tot het 

uiterste om tot een mooi eindresultaat te komen. Om daaruit voortvloeiend een langdurige 

relatie op te bouwen. Dan is het prettig te weten dat bij grote projecten één contactpersoon 

uw aanspreekpunt is. Beveiligen is een zaak van maatwerk en vertrouwen, wij zijn daarin 

uw betrouwbare partner. En meer nog: Ruigrok is ook trouw aan zijn leveranciers, 

die vaak jarenlang dezelfde zijn. Het grootste deel van onze kwalitatief hoogwaardige 

producten komt direct uit de fabriek. Bij de bron dus. En die handelswijze maakt niet 

alleen wederverkoop mogelijk, maar zal ook leiden tot aanzienlijke voordelen.

Innovatie: oplaadpalen
Een andere innovatie waarmee Ruigrok, ook als eerste, vooruitstrevend is, heeft alles te maken met 

de explosieve groei van elektrische en hybride auto’s. Met een blik op die toekomst hebben wij de 

geïntegreerde elektrische oplaadpaal ontwikkeld. Hoe visionair ook, de plaatsing is verbluffend 

eenvoudig: hekwerkpaal eruit, oplaadpaal erin. De voordelen zijn legio: er is geen losse paal nodig, 

het parkeerterrein blijft optimaal benut en de kans op beschadiging is praktisch nihil. Omdat 

Ruigrok erkend installateur is, kan de plaatsing van A tot Z in eigen beheer geregeld worden.

Door de eeuwen heen heeft Ruigrok bewezen een betrouwbare en vertrouwde partner te zijn in 

totaaloplossingen op het gebied van toegangstechniek en elektronische beveiliging. En, niet te 

vergeten hekwerk. Want daar ligt onze oorsprong. De liefde voor staal zal altijd blijven, door innovaties 

op technisch gebied en de servicegerichtheid zal Ruigrok zich altijd blijven onderscheiden.



Ruigrok Nederland

Televisieweg 58

1322 AM  Almere

Telefoon: (036) 540 72 19

info@ruigrok-nederland.nlwww.ruigrok-nederland.nl


