JE HUIS OF BEDRIJF
GOED BEVEILIGD
VOORKOM KERNTREKKEN MET
VEILIGHEIDSSLOTEN EN DEURBESLAG
Veiligheidsslot

Veiligheidsbeslag

+

Veiligheidscilinder

+

90% minder kans op inbraak
EEN VEILIG GEVOEL!

Jouw VEILIGHEID staat centraal!

THUISVEILIG.NL

=

Kerntrekken is van de meest toegepaste inbraakmethodes. Met een tang en en schroef zijn inbrekers binnen 1 minuut binnen. Is een woning of bedrijfspand ouder dan 5 jaar dan
is de kans groot dat het niet tegen kerntrekken beveiligd is! Met onze veiligheidssloten en deurbeslag bescherm je jouw woning of bedrijf tegen kerntrekken. Een veilig gevoel!

ONZE OPLOSSINGEN VOOR JOU
GELIJKSLUITENDE
CILINDERS SKG***

€ 475 ,-

€ 119 ,-

* per deur

Bij 2 deuren € 400*,- per deur

* 3 deuren

Totaalprijs 4 deuren € 149*,-

 Veiligheidsbeslag met

 Gelijksluitende cilinders met

kerntrekbeveiliging SKG***
 Europrofielcilinder SKG**
 Montage

kerntrekbeveiliging SKG***
 6 sleutels
 Montage

€ 99 ,-

€ 95 ,-

* per raam

 Axa raamsluiting met

 Veiligheidsoplegslot met

drukknop SKG* (1 set)

kerntrekbeveiliging SKG**
 Kerntrekrozet SK***
 Sluitkom
 Montage

 Axa met haakschoot en slot

SKG* (1 set)
 Montage

ThuisVeilig.nl is gespecialiseerd in
het beveiligen van woningen
AAT •
BE
PM
O
en bedrijfspanden waarbij
jouw veiligheid centraal
staat.

voordeur SKG*
 Montage

 Veiligheidsbeslag met

kerntrekbeveiliging SKG***
 Montage

E
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Wij werken uitsluitend met
gerenommeerde fabrikanten,
partners en producten voor
beveiligingsoplossingen op maat.
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 SecuStrip Plus anti-inbraakstrip

* per deur

GO

* per deur

• ADVIE

S

€ 99 ,-

€ 199 ,-

* per deur
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VEILIGHEIDSBESLAG

RAAMBEVEILIGING

OU
TR

ANTI-INBRAAKSTRIP

OPLEGSLOT

•

MEERPUNTSSLUITING

*Prijzen zijn incl. montage -uitgaande van standaard installatie- en 21% BTW.
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze zijn op aanvraag te ontvangen.

€ 69 ,-

* per raam

 Axaflex  combi-raamuitzetter

SKG* (1 set)
 Montage

Een
VEILIG
gevoel!
// camera // bouwkundige beveiliging // alarm // rolluiken //

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?
Bel (0527) 284741 of mail naar info@thuisveilig.nl
THUISVEILIG.NL

 (0527) 284741



info@thuisveilig.nl

