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Med nasjonale, europeiske eller internasjonale

standarder (NEN, EN eller ISO) som utgangs-

punkt tilbyr vi deg spesialtilpasset beskyttelse som

tilfredsstiller alle dine krav.

Ved å bruke vårt eget testsenter, som er en del av vår

R&D-avdeling, kan vi tilby deg sikkerhet. Vi kan utføre alle

mulige tester i ekstreme situasjoner.

Løsningsorientert tenking. Det er styr-

ken til aalbers|wico. Det har vi gjort i

nesten femti år!

Løsningene er etterhvert blitt veldig va-

rierte. Aalbers har siden oppstarten på

sekstitallet vokst til en allsidig gruppe

med bedrifter, med et areal på mer

enn 15 000 m2.

De forskjellige divisjonene og søs-ter-

bedriftene er spesialiserte innen

meltallprodukter, butikk- og prosjekt-

innreding, dører og biometriske identi-

fiserings- og sikkerhetssystemer.

testet og sertifisert

hendelses test

ta kontakt med oss

for å gjør en avtale 

for et personlig 

introduksjonsbesøk

Hos aalbers|wico bruker vi blant annet

følgende standarder:

Innbruddsbeskyttelse
NEN 5096 | EN 1627-1630 | EN 356 | ISO 16936

Motstand mot prosjektiler
EN 1522 | EN 1063

Motstand mot eksplosjonstrykk
EN 13123 | EN 13124 | EN 13541

GSA (US) | ISO 16933 | ISO 16943

Brannmotstand
NEN 6069/EN 13501 | NEN 6075

EN 1634 | EN 1364

Alarmsentral
EN 50518



Integritet og kvalitet
Våre kunnskaper om sertifi sering og 

standarder tjener som vår ledetråd 

for kvalitetssikring. Utdannelser som 

DHM Security Management, Security 

& Teknikk og en IRIS danner et solid 

grunnlag for dette. Vi forstår oss på 

faget vårt. Integriteten og kvaliteten

til bedriften blir konstant testet av 

renommerte tilsynsinstanser.

Ikke mer enn nødvendig
Sikkerhet er viktig, men overdreven 

sikkerhet er uønsket. Med grunnlag 

i kravspesifi kasjonen utvikler vi den 

bygningstekniske sikringen som gir 

tilstrekkelig beskyttelse mot de kalku-

lerte risikoene.

Estetisk ansvarlig
Du ønsker å sikre bygningen eller 

samlingen din, men samtidig vil 

du gi den et estetisk ansvarlig og 

gjestfritt utseende. Vi ser det som 

en utfordring å integrere sikkerheten 

så diskret som mulig i bygningen. Vi 

har også lang erfaring med sikring av 

vernede og listede bygninger.

Forbilder på avansert teknikk
Våre sikkerhetsløsninger er ofte

meget gjennomtenkte konstruksjoner 

som går lengre enn det som er stan-

dard. Vi bruker sertifi serte materialer 

som WGS®- og DGS®-stål,

komposittog glass. Vår lange erfaring 

og gode materialkunnskaper gjør at vi 

er i stand til å realisere innovative og 

gjen-nomtenkte konstruksjoner.

sikkerhet 
er skreddersøm

Den riktige balansen i sikkerhet
Du ønsker å gi personer eller gjenstan-

der et trygt miljø. En grundig risiko-

analyse er utgangspunktet for dette. 

Hvor stor er sjansen for et angrep, en 

eksplosjon eller annen trussel?

Fullgod sikkerhet krever en godt 

gjennomtenkt plan der alle aspek-

ter tilpasses til hverandre slik et de 

forsterker hverandre. Den riktige 

balansen mellom OBE-tiltakene og ICT 

er essensiell.

Bygningsteknisk sikkerhet inntar 

her en viktig posisjon for å sørge for 

tilstrekkelig forsinkelse mellom detek-

sjon, varsling og oppfølging av denne.

Ved å inkludere oss i prosessen på et 

tidlig stadium har allerede mange opp-

dragsgivere funnet riktig balanse i sin 

sikkerhet. Når alle sikringsaspektene 

er i balanse har din investering den 

største avkastningen.

Der risiko spiller en rolle
Både nasjonalt og internasjonalt er 

aalbers|wico meget godt kjent som 

Spesialisten med stor S innen bygg-

teknisk sikring. Vi tilbyr skreddersydde 

løsninger som – hvis situasjonen ber 

om det – kan motstå selv de største 

risikoene. 

Vi skiller oss ut på grunn av vår ek-

spertise og høye kunnskapsnivå:

Noen ganger handler det om stan-

dard sikkerhet, men ofte gjelder det 

ekstreme risikoer. I situasjoner der 

ingenting får overlates til tilfeldighetene 

går aalbers|wico lenger enn vanlige 

standarder og regler.

dører  |   vegger  |   skranker  |   skyve- og hevevinduer  |   inngangspart ier  |   fasader  |   avlukker  |   innervinduer

sikkerhet
på riktig

nivå

Benytt deg av de beste løsningene
Vi skulle gjerne henvist til våre toneangivende

prosjekter, men diskresjon står høyt i kurs hos oss

påfallende

diskret

sikret

3D-tegneprogrammer

Ønskene fra våre kunder blir hos oss oversatt til riktig motstand mot 

virkelige risikoer. aalbers|wico utvikler og leverer skreddersydde løsninger 

for innbruddssikring, skuddsikring, eksplosjonssikring og brannsikring. Våre 

bygningstekniske sikringsprodukter konstruerer vi slik at de kan motstå alle reelle 

angrep. Vi kan kombinere alle disipliner i én løsning.

slik gjenkjenner du vår
ekspertisetrygge omgivelser

• museer

• ambassader

• alarmsentraler

• sikkerhetstjenester

• justissektoren

• fi nanssektoren

• petrokjemisk industri



Integritet og kvalitet
Våre kunnskaper om sertifi sering og 

standarder tjener som vår ledetråd 

for kvalitetssikring. Utdannelser som 

DHM Security Management, Security 

& Teknikk og en IRIS danner et solid 

grunnlag for dette. Vi forstår oss på 

faget vårt. Integriteten og kvaliteten

til bedriften blir konstant testet av 

renommerte tilsynsinstanser.

Ikke mer enn nødvendig
Sikkerhet er viktig, men overdreven 

sikkerhet er uønsket. Med grunnlag 

i kravspesifi kasjonen utvikler vi den 

bygningstekniske sikringen som gir 

tilstrekkelig beskyttelse mot de kalku-

lerte risikoene.

Estetisk ansvarlig
Du ønsker å sikre bygningen eller 

samlingen din, men samtidig vil 

du gi den et estetisk ansvarlig og 

gjestfritt utseende. Vi ser det som 

en utfordring å integrere sikkerheten 

så diskret som mulig i bygningen. Vi 

har også lang erfaring med sikring av 

vernede og listede bygninger.

Forbilder på avansert teknikk
Våre sikkerhetsløsninger er ofte

meget gjennomtenkte konstruksjoner 

som går lengre enn det som er stan-

dard. Vi bruker sertifi serte materialer 

som WGS®- og DGS®-stål,

komposittog glass. Vår lange erfaring 

og gode materialkunnskaper gjør at vi 

er i stand til å realisere innovative og 

gjen-nomtenkte konstruksjoner.

sikkerhet 
er skreddersøm

Den riktige balansen i sikkerhet
Du ønsker å gi personer eller gjenstan-

der et trygt miljø. En grundig risiko-

analyse er utgangspunktet for dette. 

Hvor stor er sjansen for et angrep, en 

eksplosjon eller annen trussel?

Fullgod sikkerhet krever en godt 

gjennomtenkt plan der alle aspek-

ter tilpasses til hverandre slik et de 

forsterker hverandre. Den riktige 

balansen mellom OBE-tiltakene og ICT 

er essensiell.

Bygningsteknisk sikkerhet inntar 

her en viktig posisjon for å sørge for 

tilstrekkelig forsinkelse mellom detek-

sjon, varsling og oppfølging av denne.

Ved å inkludere oss i prosessen på et 

tidlig stadium har allerede mange opp-

dragsgivere funnet riktig balanse i sin 

sikkerhet. Når alle sikringsaspektene 

er i balanse har din investering den 

største avkastningen.

Der risiko spiller en rolle
Både nasjonalt og internasjonalt er 

aalbers|wico meget godt kjent som 

Spesialisten med stor S innen bygg-

teknisk sikring. Vi tilbyr skreddersydde 

løsninger som – hvis situasjonen ber 

om det – kan motstå selv de største 

risikoene. 

Vi skiller oss ut på grunn av vår ek-

spertise og høye kunnskapsnivå:

Noen ganger handler det om stan-

dard sikkerhet, men ofte gjelder det 

ekstreme risikoer. I situasjoner der 

ingenting får overlates til tilfeldighetene 

går aalbers|wico lenger enn vanlige 

standarder og regler.

dører  |   vegger  |   skranker  |   skyve- og hevevinduer  |   inngangspart ier  |   fasader  |   avlukker  |   innervinduer

sikkerhet
på riktig

nivå

Benytt deg av de beste løsningene
Vi skulle gjerne henvist til våre toneangivende

prosjekter, men diskresjon står høyt i kurs hos oss

påfallende

diskret

sikret

3D-tegneprogrammer

Ønskene fra våre kunder blir hos oss oversatt til riktig motstand mot 

virkelige risikoer. aalbers|wico utvikler og leverer skreddersydde løsninger 

for innbruddssikring, skuddsikring, eksplosjonssikring og brannsikring. Våre 

bygningstekniske sikringsprodukter konstruerer vi slik at de kan motstå alle reelle 

angrep. Vi kan kombinere alle disipliner i én løsning.

slik gjenkjenner du vår
ekspertisetrygge omgivelser

• museer

• ambassader

• alarmsentraler

• sikkerhetstjenester

• justissektoren

• fi nanssektoren

• petrokjemisk industri



Integritet og kvalitet
Våre kunnskaper om sertifi sering og 

standarder tjener som vår ledetråd 

for kvalitetssikring. Utdannelser som 

DHM Security Management, Security 

& Teknikk og en IRIS danner et solid 

grunnlag for dette. Vi forstår oss på 

faget vårt. Integriteten og kvaliteten

til bedriften blir konstant testet av 

renommerte tilsynsinstanser.

Ikke mer enn nødvendig
Sikkerhet er viktig, men overdreven 

sikkerhet er uønsket. Med grunnlag 

i kravspesifi kasjonen utvikler vi den 

bygningstekniske sikringen som gir 

tilstrekkelig beskyttelse mot de kalku-

lerte risikoene.

Estetisk ansvarlig
Du ønsker å sikre bygningen eller 

samlingen din, men samtidig vil 

du gi den et estetisk ansvarlig og 

gjestfritt utseende. Vi ser det som 

en utfordring å integrere sikkerheten 

så diskret som mulig i bygningen. Vi 

har også lang erfaring med sikring av 

vernede og listede bygninger.

Forbilder på avansert teknikk
Våre sikkerhetsløsninger er ofte

meget gjennomtenkte konstruksjoner 

som går lengre enn det som er stan-

dard. Vi bruker sertifi serte materialer 

som WGS®- og DGS®-stål,

komposittog glass. Vår lange erfaring 

og gode materialkunnskaper gjør at vi 

er i stand til å realisere innovative og 

gjen-nomtenkte konstruksjoner.

sikkerhet 
er skreddersøm

Den riktige balansen i sikkerhet
Du ønsker å gi personer eller gjenstan-

der et trygt miljø. En grundig risiko-

analyse er utgangspunktet for dette. 

Hvor stor er sjansen for et angrep, en 

eksplosjon eller annen trussel?

Fullgod sikkerhet krever en godt 

gjennomtenkt plan der alle aspek-

ter tilpasses til hverandre slik et de 

forsterker hverandre. Den riktige 

balansen mellom OBE-tiltakene og ICT 

er essensiell.

Bygningsteknisk sikkerhet inntar 

her en viktig posisjon for å sørge for 

tilstrekkelig forsinkelse mellom detek-

sjon, varsling og oppfølging av denne.

Ved å inkludere oss i prosessen på et 

tidlig stadium har allerede mange opp-

dragsgivere funnet riktig balanse i sin 

sikkerhet. Når alle sikringsaspektene 

er i balanse har din investering den 

største avkastningen.

Der risiko spiller en rolle
Både nasjonalt og internasjonalt er 

aalbers|wico meget godt kjent som 

Spesialisten med stor S innen bygg-

teknisk sikring. Vi tilbyr skreddersydde 

løsninger som – hvis situasjonen ber 

om det – kan motstå selv de største 

risikoene. 

Vi skiller oss ut på grunn av vår ek-

spertise og høye kunnskapsnivå:

Noen ganger handler det om stan-

dard sikkerhet, men ofte gjelder det 

ekstreme risikoer. I situasjoner der 

ingenting får overlates til tilfeldighetene 

går aalbers|wico lenger enn vanlige 

standarder og regler.

dører  |   vegger  |   skranker  |   skyve- og hevevinduer  |   inngangspart ier  |   fasader  |   avlukker  |   innervinduer

sikkerhet
på riktig

nivå

Benytt deg av de beste løsningene
Vi skulle gjerne henvist til våre toneangivende

prosjekter, men diskresjon står høyt i kurs hos oss

påfallende

diskret

sikret

3D-tegneprogrammer

Ønskene fra våre kunder blir hos oss oversatt til riktig motstand mot 

virkelige risikoer. aalbers|wico utvikler og leverer skreddersydde løsninger 

for innbruddssikring, skuddsikring, eksplosjonssikring og brannsikring. Våre 

bygningstekniske sikringsprodukter konstruerer vi slik at de kan motstå alle reelle 

angrep. Vi kan kombinere alle disipliner i én løsning.

slik gjenkjenner du vår
ekspertisetrygge omgivelser

• museer

• ambassader

• alarmsentraler

• sikkerhetstjenester

• justissektoren

• fi nanssektoren

• petrokjemisk industri

Integritet og kvalitet
Våre kunnskaper om sertifi sering og 

standarder tjener som vår ledetråd 

for kvalitetssikring. Utdannelser som 

DHM Security Management, Security 

& Teknikk og en IRIS danner et solid 

grunnlag for dette. Vi forstår oss på 

faget vårt. Integriteten og kvaliteten

til bedriften blir konstant testet av 

renommerte tilsynsinstanser.

Ikke mer enn nødvendig
Sikkerhet er viktig, men overdreven 

sikkerhet er uønsket. Med grunnlag 

i kravspesifi kasjonen utvikler vi den 

bygningstekniske sikringen som gir 

tilstrekkelig beskyttelse mot de kalku-

lerte risikoene.

Estetisk ansvarlig
Du ønsker å sikre bygningen eller 

samlingen din, men samtidig vil 

du gi den et estetisk ansvarlig og 

gjestfritt utseende. Vi ser det som 

en utfordring å integrere sikkerheten 

så diskret som mulig i bygningen. Vi 

har også lang erfaring med sikring av 

vernede og listede bygninger.

Forbilder på avansert teknikk
Våre sikkerhetsløsninger er ofte

meget gjennomtenkte konstruksjoner 

som går lengre enn det som er stan-

dard. Vi bruker sertifi serte materialer 

som WGS®- og DGS®-stål,

komposittog glass. Vår lange erfaring 

og gode materialkunnskaper gjør at vi 

er i stand til å realisere innovative og 

gjen-nomtenkte konstruksjoner.

sikkerhet 
er skreddersøm

Den riktige balansen i sikkerhet
Du ønsker å gi personer eller gjenstan-

der et trygt miljø. En grundig risiko-

analyse er utgangspunktet for dette. 

Hvor stor er sjansen for et angrep, en 

eksplosjon eller annen trussel?

Fullgod sikkerhet krever en godt 

gjennomtenkt plan der alle aspek-

ter tilpasses til hverandre slik et de 

forsterker hverandre. Den riktige 

balansen mellom OBE-tiltakene og ICT 

er essensiell.

Bygningsteknisk sikkerhet inntar 

her en viktig posisjon for å sørge for 

tilstrekkelig forsinkelse mellom detek-

sjon, varsling og oppfølging av denne.

Ved å inkludere oss i prosessen på et 

tidlig stadium har allerede mange opp-

dragsgivere funnet riktig balanse i sin 

sikkerhet. Når alle sikringsaspektene 

er i balanse har din investering den 

største avkastningen.

Der risiko spiller en rolle
Både nasjonalt og internasjonalt er 

aalbers|wico meget godt kjent som 

Spesialisten med stor S innen bygg-

teknisk sikring. Vi tilbyr skreddersydde 

løsninger som – hvis situasjonen ber 

om det – kan motstå selv de største 

risikoene. 

Vi skiller oss ut på grunn av vår ek-

spertise og høye kunnskapsnivå:

Noen ganger handler det om stan-

dard sikkerhet, men ofte gjelder det 

ekstreme risikoer. I situasjoner der 

ingenting får overlates til tilfeldighetene 

går aalbers|wico lenger enn vanlige 

standarder og regler.

dører  |   vegger  |   skranker  |   skyve- og hevevinduer  |   inngangspart ier  |   fasader  |   avlukker  |   innervinduer

sikkerhet
på riktig

nivå

Benytt deg av de beste løsningene
Vi skulle gjerne henvist til våre toneangivende

prosjekter, men diskresjon står høyt i kurs hos oss

påfallende

diskret

sikret

3D-tegneprogrammer

Ønskene fra våre kunder blir hos oss oversatt til riktig motstand mot 

virkelige risikoer. aalbers|wico utvikler og leverer skreddersydde løsninger 

for innbruddssikring, skuddsikring, eksplosjonssikring og brannsikring. Våre 

bygningstekniske sikringsprodukter konstruerer vi slik at de kan motstå alle reelle 

angrep. Vi kan kombinere alle disipliner i én løsning.

slik gjenkjenner du vår
ekspertisetrygge omgivelser

• museer

• ambassader

• alarmsentraler

• sikkerhetstjenester

• justissektoren

• fi nanssektoren

• petrokjemisk industri

Integritet og kvalitet
Våre kunnskaper om sertifi sering og 

standarder tjener som vår ledetråd 

for kvalitetssikring. Utdannelser som 

DHM Security Management, Security 

& Teknikk og en IRIS danner et solid 

grunnlag for dette. Vi forstår oss på 

faget vårt. Integriteten og kvaliteten

til bedriften blir konstant testet av 

renommerte tilsynsinstanser.

Ikke mer enn nødvendig
Sikkerhet er viktig, men overdreven 

sikkerhet er uønsket. Med grunnlag 

i kravspesifi kasjonen utvikler vi den 

bygningstekniske sikringen som gir 

tilstrekkelig beskyttelse mot de kalku-

lerte risikoene.

Estetisk ansvarlig
Du ønsker å sikre bygningen eller 

samlingen din, men samtidig vil 

du gi den et estetisk ansvarlig og 

gjestfritt utseende. Vi ser det som 

en utfordring å integrere sikkerheten 

så diskret som mulig i bygningen. Vi 

har også lang erfaring med sikring av 

vernede og listede bygninger.

Forbilder på avansert teknikk
Våre sikkerhetsløsninger er ofte

meget gjennomtenkte konstruksjoner 

som går lengre enn det som er stan-

dard. Vi bruker sertifi serte materialer 

som WGS®- og DGS®-stål,

komposittog glass. Vår lange erfaring 

og gode materialkunnskaper gjør at vi 

er i stand til å realisere innovative og 

gjen-nomtenkte konstruksjoner.

sikkerhet 
er skreddersøm

Den riktige balansen i sikkerhet
Du ønsker å gi personer eller gjenstan-

der et trygt miljø. En grundig risiko-

analyse er utgangspunktet for dette. 

Hvor stor er sjansen for et angrep, en 

eksplosjon eller annen trussel?

Fullgod sikkerhet krever en godt 

gjennomtenkt plan der alle aspek-

ter tilpasses til hverandre slik et de 

forsterker hverandre. Den riktige 

balansen mellom OBE-tiltakene og ICT 

er essensiell.

Bygningsteknisk sikkerhet inntar 

her en viktig posisjon for å sørge for 

tilstrekkelig forsinkelse mellom detek-

sjon, varsling og oppfølging av denne.

Ved å inkludere oss i prosessen på et 

tidlig stadium har allerede mange opp-

dragsgivere funnet riktig balanse i sin 

sikkerhet. Når alle sikringsaspektene 

er i balanse har din investering den 

største avkastningen.

Der risiko spiller en rolle
Både nasjonalt og internasjonalt er 

aalbers|wico meget godt kjent som 

Spesialisten med stor S innen bygg-

teknisk sikring. Vi tilbyr skreddersydde 

løsninger som – hvis situasjonen ber 

om det – kan motstå selv de største 

risikoene. 

Vi skiller oss ut på grunn av vår ek-

spertise og høye kunnskapsnivå:

Noen ganger handler det om stan-

dard sikkerhet, men ofte gjelder det 

ekstreme risikoer. I situasjoner der 

ingenting får overlates til tilfeldighetene 

går aalbers|wico lenger enn vanlige 

standarder og regler.

dører  |   vegger  |   skranker  |   skyve- og hevevinduer  |   inngangspart ier  |   fasader  |   avlukker  |   innervinduer

sikkerhet
på riktig

nivå

Benytt deg av de beste løsningene
Vi skulle gjerne henvist til våre toneangivende

prosjekter, men diskresjon står høyt i kurs hos oss

påfallende

diskret

sikret

3D-tegneprogrammer

Ønskene fra våre kunder blir hos oss oversatt til riktig motstand mot 

virkelige risikoer. aalbers|wico utvikler og leverer skreddersydde løsninger 

for innbruddssikring, skuddsikring, eksplosjonssikring og brannsikring. Våre 

bygningstekniske sikringsprodukter konstruerer vi slik at de kan motstå alle reelle 

angrep. Vi kan kombinere alle disipliner i én løsning.

slik gjenkjenner du vår
ekspertisetrygge omgivelser

• museer

• ambassader

• alarmsentraler

• sikkerhetstjenester

• justissektoren

• fi nanssektoren

• petrokjemisk industri



det beste
innen bygnings-
sikring

aalbers|wico
Molenstraat 18

NL-3927 AC Renswoude

Postboks 11

NL-3927 ZL Renswoude

T +31 (0)318 - 57 14 11

F +31 (0)318 - 57 39 07

E info@aalberswico.nl

I www.aalberswico.nl

Representasjon in Norway: 

Nordic Armour AS 
Per Morten Hansen Torsvei 5 

N-3960 Stathelle

Norway

T +47 40 62 72 86

E pmh@nordicarmour.no

I www.nordicarmour.no

i n n b r u d d s s i k r i n g   |   s k u d d s i k r i n g   |   e k s p l o s j o n s s i k r i n g   |   b r a n n s i k r i n g

Med nasjonale, europeiske eller internasjonale

standarder (NEN, EN eller ISO) som utgangs-

punkt tilbyr vi deg spesialtilpasset beskyttelse som

tilfredsstiller alle dine krav.

Ved å bruke vårt eget testsenter, som er en del av vår

R&D-avdeling, kan vi tilby deg sikkerhet. Vi kan utføre alle

mulige tester i ekstreme situasjoner.

Løsningsorientert tenking. Det er styr-

ken til aalbers|wico. Det har vi gjort i

nesten femti år!

Løsningene er etterhvert blitt veldig va-

rierte. Aalbers har siden oppstarten på

sekstitallet vokst til en allsidig gruppe

med bedrifter, med et areal på mer

enn 15 000 m2.

De forskjellige divisjonene og søs-ter-

bedriftene er spesialiserte innen

meltallprodukter, butikk- og prosjekt-

innreding, dører og biometriske identi-

fi serings- og sikkerhetssystemer.

testet og sertifi sert

hendelses test

ta kontakt med oss

for å gjør en avtale 

for et personlig 

introduksjonsbesøk

Hos aalbers|wico bruker vi blant annet

følgende standarder:

Innbruddsbeskyttelse
NEN 5096 | EN 1627-1630 | EN 356 | ISO 16936

Motstand mot prosjektiler
EN 1522 | EN 1063

Motstand mot eksplosjonstrykk
EN 13123 | EN 13124 | EN 13541

GSA (US) | ISO 16933 | ISO 16943

Brannmotstand
NEN 6069/EN 13501 | NEN 6075

EN 1634 | EN 1364

Alarmsentral
EN 50518

det beste
innen bygnings-
sikring
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