Videx Special Design
Med den klassiske svartelefon 3172P

Design på et andet niveau
Udseende, materialevalg og mål efter dine ønsker
Specialdesign. En unik tilpasset løsning efter dine behov. Vi tilbyder at fremstille dit
tableau efter dine præferencer. En unik måde at få sat præg på dit helt eget design,
velvidende at kvalitet og materiale stadig er på sit ypperste.
Med specialdesign er der et væld af muligheder og kombinationer, hvorvidt det
gælder systemerne; AUDIO, VIDEO eller GSM, så kan vi fremstille efter det formål
der er behov for.
Tilvalg af ADK-løsning, kodetastatur, lampebelysning mv., er blot ekstra features der
også er mulige at kombinere med systemerne.
Personliggør dit tableau
Ønskes der yderligere personliggørelse af tableauet tilbyder vi muligheder såsom:
gravering af navneskilte, logo eller blot gade-nr.. Ved valg af skrifttype og farve er der
ligeledes et utal af valgmuligheder.
Materialevalg: messing, brunet messing, kobber og rustfri stål. Derudover tilbyder vi
overfladebehandling i alle RAL farver.
*Specialdesign bliver kun produceret som planforsænket, dvs. til indmuring.
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Tidløs svartelefon
Den klassiske – enkel, hvid & stilren
En tidløs klassiker i et rent design med fine afrundede former som er skabt til den
skandinaviske bruger, der ønsker et minimalistisk udtryk og komfort i ét.
Vores 3172P svartelefon er skabt i slidstærk ABS-plast, der med sin glans og styrke i
materialet er velegnet til private boliger samt virksomheder. Rørets lette design og
enkle brugerflade giver en følelse af gennemtænkt brugervenlighed, som alle kan betjene.
Sikkerhed i dit hjem
De enkelte betjeningsmuligheder består af to trykknapper: døråbning, samt en ekstra knap til en servicefunktion af eget valg. Svartelefonen består yderligere af ekstra
funktioner, der gør det muligt at justere den elektroniske tone efter behov eller at
holde uvedkommende støj væk ved aktivering af natafbryder-funktionen.
Vores klassiske svartelefon giver dig og dine omgivelserne de nødvendige funktioner
med nem brugerbetjening og sikkerhedsgaranti – det skaber tryghed for enhver.
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Julie Albertsen
Adm. direktør

Om Videx
Videx Danmark blev stiftet i 1986 af Hans Albertsen og er en dansk familievirksomhed der dagligt ledes af hans datter Julie Albertsen fra hovedkontoret på Østerbro i
København.

•
10 års
leveringsgaranti
•
24 mdr
ombytnings/
reparationsgaranti
•
Support i hverdage
mellem kl. 8-16
(fredag kl 8-15)

Igennem de sidste 30 år har vi formået at skabe en omfattende produktlinje der gør at
vi ikke tøver med, at kalde os en af de førende indenfor dørtelefonbranchen.
Vi tilbyder i dag totalløsninger i samarbejde med el-installatører, arkitekter, bygherrer, ejendomsinspektører og rådgivende ingeniører – kort sagt: en kvalitetsløsning for
alle. I Videx har vi dedikeret hverdagen til, at gøre facaderne på de danske huse og
lejligheder mere indbydende og samtidigt skabe større tryghed for ejendommens beboere.
Vores mål er at levere høj kvalitet og brugervenlighed af alle vores produkter, hvad
end vi taler om dørtelefoner eller adgangskontrol. Vi arbejder hele tiden på at videreudvikle på vores produkter og samtidig kunne tilbyde løsninger, der kan følge med
den teknologiske udvikling, så vi også kan være i spidsen de næste mange år.
Hos Videx har vi fokus på 3 ting: at levere kvalitet der holder, at kombinere italiensk
design med dansk håndværk og at følge produktet til dørs med den bedste finish,
service og support markedet tilbyder.
Helt i tråd med Hans’ vision, hylder vi stadig mottoet:

” ... fordi det skal være trygt at vælge Videx ”
Det er i den ånd Julie Albertsen ønsker at føre Videx videre ind i det næste årti – og
det er i den ånd vi byder dig velkommen som kunde hos os.
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