
Med rørfri svartelefon 5178N/W
Videx Titan
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Robust & Elegant
Din individuelle løsning

Rene linjer, tidløst udseende og detaljer der kommer til sin fulde ret med TITAN-se-
rien. 
Vores egenproduktion, TITAN påbygningsdørtableauer gør det nemt og bekvemt at 
byde gæsten indenfor i hjemmet.
Designet byder på et dørtablaeu der er æstetisk, nem at installere og betjene for en-
hver bruger. Serien er udviklet med det formål for et slankere og mere fint udtryk, 
der med sine afrundede hjørner og kanter falder i tråd med den specifikke bygnings 
facade.

Modstandsdygtig TITAN i alle forhold

Udvalget i TITAN-serien er uendeligt og er produceret i et materiale der står distan-
cen, uanset hvad der bydes på. Det gør at designet stadig holder sit udseende efter 
mange års brug. 
TITAN-serien fås i finishen: messing, kobber eller rustfrit stål.
Med TITAN-serien er det din individuelle løsning og ønsker i ét.
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Moderne svartelefon
Minimalistisk – diskret & kompakt

En simpel rørfri svartelefon der med sit arkitektoniske design og rene linjer giver bru-
geren en enkel svartelefon. Dens kompakte og enkle form er for den moderne bruger, 
der ønsker en diskret løsning, som optager minimal plads, men som stadig har alle de 
nødvendige funktioner.
Vores 5178N/W rørfri svartelefon er skabt i slidstærkt ABS-plast, der kan tåle det 
meste og derfor er egnet til såvel private boliger, samt virksomheder og institutioner. 
Dens minimalistiske design og den lodrette højtaler giver mere lyd ud til rummets 
omgivelser, hvilket gør det muligt at stå langt fra og stadig opleve en god lydkvalitet.

Diskret løsning

5178N/W byder udover et tyndt og enkelt design på flere betjeningsmuligheder, der 
kan indstilles til netop dine behov via de fire trykknapper: tale, døråbning, service-
knap og natafbryder. Svartelefonen består af yderligere ekstrafunktioner, der gør det 
muligt at justere volumen på tale -og ringelyd. Natafbryder-funktionen giver mulighed 
for at indstille en timer, så man inden for et bestemt tidsrum undgår forstyrrelser.



       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 Køben-
havn.

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 teknolo-
giske 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 de-
sign 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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Julie Albertsen 
Adm. direktør 

•
10 års

leveringsgaranti

•
24 mdr 

ombytnings/
reparationsgaranti 

•
Support i hverdage

mellem kl. 8-16
(fredag kl 8-15)


