
Verminder de kans
op inbraak met 95%!

Alarmsystemen Camerasystemen Intercomsystemen

Alarmsysteem
Slimline 3 Camera

systeem 5 Intercom
systeem 6

Woning

Garage

Kantoor

Alles beveiligd

Thuis
1 minuut geleden



Nu voor

649.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie

WIFI VIDEO INTERCOM

“Kijk nou wie er voor 
  de deur staat!”

Geenabonnementnodig!
2MP HD camera

met een kijkhoek van 129°
en haarscherp beeld

Microfoon/speaker
luisteren en spreken via

de ingebouwde microfoon

Op ware grootte
zeer compacte video deurbel

65 x 138 x 27 mm

Deurbel
signaal wordt direct naar

uw smartphone verzonden

Stand alone video deurbel

Voorzien van 2MP HD camera, 

Wifi, LAN, 1 beldrukker en IP65 

weerbestendig.

Bekijk direct op uw smartphone 

wie er voor de deur staat!

Beste 
keus!
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INBRAAKBEVEILIGING

“Verminder de
  kans op inbraak 
  met 95%!”

Nu voor

995.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantieIP inbraakbeveiligingssysteem

• Centrale met backup accu (12 uur)

• 1 x Binnensirene

• 2 x Bewegingsmelder (entree/woonkamer)

• 2 x Magneetcontact (voor- en achterdeur)

• Inclusief gratis app voor tablet en smartphone

Ontvang direct een notificatie

op uw smartphone!

5 Jaar
garantie

Compleet
geïnstalleerd

Volledig
gecertificeerd

Onbeperkt uit
te breiden

Uw woning 
echt veilig 
beveiligd!

Bovenstaand beveiligingssysteem

gecombineerd met brandmelders.

Van essentieel belang voor

uw veiligheid:

• 3 x Rookmelder extra

• 1 x CO2-melder extra

Nu voor

1490.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie
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BRANDBEVEILIGING

Nu voor

995.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie

“Zorg voor uw
   eigen veiligheid”

Ontvang een brandmelding

direct op uw smartphone!

Brandbeveiligingssysteem

• Centrale met backup accu (12 uur)

• 3 x Rookmelder

• 1 x CO2-melder

• 2 x Brandblusser

• Inclusief gratis app voor tablet en 

smartphone

Inclusief
2 brand-
blussers!

CO2-melder
Van essentieel belang 
om deze in de buurt 
van een CV-ketel te 
plaatsen.

Zolder

Overloop
Woonkamer
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CAMERABEVEILIGING

“Altijd zicht op
  wat er rondom uw 
  woning gebeurt”

Nu voor

995.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie

Bekijk de camerabeelden

direct op uw smartphone!

Camerabeveiligingssysteem

• 2 x Dome camera

 - Haarscherpe beelden, ook ‘s nachts

 - Vandaalbestendig

• NVR-recorder (3 weken opnamen)

 - Inclusief harde schijf 1TB

• Inclusief gratis app voor tablet en smartphone

Zorgt ookvoor debewijslast!

S U P R E M E  Q U A L I T Y

CERTIFIED
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Nu voor

950.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie

VIDEO INTERCOM

“Kijk nou wie
  er voor de
  deur staat!”

Geenabonnementnodig!

Compleet IP video intercomset

• 1 x Buitenpost

 - Haarscherpe beelden, ook ‘s nachts

 - Vandaalbestendig

• 1 x Binnenpost

 - kijk wie er voor de deur staat

• Inclusief gratis app voor tablet en smartphone

Bekijk direct op uw smartphone 

wie er voor de deur staat!

Topkwaliteit
IP video

intercom set!
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TERREINBEVEILIGING

“Beveilig uw  tuin, 
   oprit en auto”

Terreinbeveiligingssysteem

• Centrale met backup accu

• 1 x Codebedienpaneel

• 1 x Buitenmelder

• 1 x Buitensirene

• 1 x Binnensirene

• 1 x Afstandsbediening

• Inclusief gratis app voor tablet 

en smartphone

Ontvang direct een notificatie

op uw smartphone!Kijkhoek 92°  -  Afstand tot 15 meter

Detecteer ‘m 
voordat hij 
binnen is!

Met buiten-
sirene!

Nu voor

950.-
incl. BTW, compleet

geïnstalleerd!
incl. 3 jaar garantie
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Inbraak
Beveiliging

Bescherm uw eigendom vanaf elke locatie,
waar u ook bent, dat noemen wij

Eenvoudige bediening

Ons alarmsysteem maakt slim gebruik van 

draadloze detectoren. Professioneel geïnstalleerd 

maar eenvoudig in gebruik. Zo kunt u het systeem 

beheren via uw telefoon, tablet, afstandsbediening, tag of 

gewoon via het LCD codebedienpaneel.

Razendsnelle doormelding

Push berichten, e-mail of smsjes informeren u 

onmiddellijk over elk alarm, maar ook over bijvoorbeeld: 

stroomuitval, noodoproep, temperatuurschommelingen, 

verlichting of een bericht bij uitschakeling.

Actuele informatie

Uw alarmsysteem op afstand in- of uitschakelen is 

geen probleem of even kijken wie er voor de deur staat, wel zo 

makkelijk uw verlichting inschakelen of een bericht ontvangen als er 

iemand thuis komt. Het kan allemaal. Zo houdt u altijd en overal een 

oogje in het zeil.

Totale controle in één hand

Als het gaat over uw alarmsysteem, intercomsysteem, 

brandmeldingssysteem, camerasysteem, kluis, cilinders 

of gecertificeerde sleutels, wij staan voor u klaar. 

Totale controle in één hand, wel zo makkelijk en Echtveilig.

Deze app is uiteraard voorzien van

de hoogste beveiligingsmaatregelen.

Thuis ook
alles goed!


