Controlelijst:
Beveiliging thuis
Hebt u een alarminstallatie voor uw thuis nodig?

Alarminstallaties van ABUS maken uw leven op comfortabele wijze veiliger en beschermen de zwakke plekken van uw
huis of woning. Dankzij mechatronische melders krijgt een inbreker met een combinatie van robuuste mechanische
componenten en intelligente elektronica te maken. De mechanica houdt de inbreker buiten de deur en de elektronica
slaat alarm. In geval van inbraak wordt u geïnformeerd per sms, e-mail of gesproken bericht. Dit maakt snel ingrijpen
van veiligheidspersoneel mogelijk. Maar onze alarminstallaties kunnen nog meer: in combinatie met brandmelders,
overval- of noodoproepknoppen maken ze een volledige bescherming voor u en uw huis mogelijk.
Als u meer dan een van de volgende punten met ja beantwoordt, raden wij u aan om u bij een van onze vakhandelaren
te laten adviseren over beveiliging met een alarmcentrale.
Neem uw veiligheid zelf in de hand!

U bent vaak niet thuis
Als er niemand thuis is, hebben inbrekers vrij spel. Ze kunnen in alle rust uw hele hebben en houden uitruimen en
richten dan vaak veel financiële schade aan. Vooral wanneer u uw huis altijd op dezelfde tijd verlaat, kan het gebeuren dat u het slachtoffer wordt van een inbraak. Want inbrekers observeren vaak interessante objecten voordat ze
toeslaan.
In uw omgeving is al eens ingebroken
Juist in een omgeving waar vaak wordt ingebroken, kan een alarminstallatie inbrekers afschrikken.
Een buitensirene doet wonderen en jaagt inbrekers van tevoren op de vlucht!
Uw huis heeft zwakke plekken
Inbrekers kiezen het liefst de makkelijke weg. Deuren en ramen zonder extra beveiliging zijn makkelijk voor hen en
daarom favoriete startpunten.
Brandbescherming is voor u een belangrijk onderwerp
Brandbescherming speelt tegenwoordig een steeds grotere rol in privéhuishoudens. Rookmelders voorkomen vaak dat
bewoners in hun slaap worden verrast.
U kunt de rookmelders op uw alarminstallatie aansluiten en zich via de telefoon laten informeren over een eventuele
brand. Rookmelders redden levens!
U maakt zich zorgen om uw persoonlijke veiligheid thuis
De meeste ongevallen gebeuren thuis. Met name voor oudere mensen is het een geruststelling wanneer met een druk
op de knop via een alarmcentrale in geval van nood hulp kan worden ingeroepen.
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Uw huis ligt in een rustige omgeving
Vooral afgelegen objecten zijn uitnodigend voor inbrekers. In het bijzonder wanneer uw grondstuk groot en door een
heg omgeven is, kunnen uw buren een indringer niet zien. Bovendien is er vaak weinig inkijk in de grondstukken.
Een inbreker zal niemand van buiten het grondstuk opvallen.

