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MARTENS BEVEILIGT IS SPECIALIST
IN DE BEVEILING VAN UW HUIS.
Met meer dan 65 jaar ervaring bent u bij

• SLEUTELS

ons verzekerd van een veilig gevoel in

• SLOTEN

eigen huis. Wij adviseren, verkopen en

• KLUIZEN

monteren volgens de strenge richtlijnen

• RAAM EN DEUR BESLAG

Voel u
veilig
in eigen
huis

van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Rijksweg Zuid 80
6161 BP Geleen
T 046 474 70 70
info@martensbeveiligt.nl
www.martensbeveiligt.nl
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“Ik weet zeker dat iemand
naar binnen kan indien
ik hulp nodig heb.
Dat geeft rust!”

PUCK SLEUTELKLUIS
Met de Puck Keysafe bergt u uw
sleutel veilig op bij de plaats waar u
hem nodig heeft. Deze sleutelkluis
heeft twee beveiligingen om uw viercijferige code geheim te houden voor
derden:
• De Puck Keysafe is voorzien van een
anti meeleeskap. Deze kap maakt

179.-

het voor derden moeilijker om over
uw schouder mee te kijken als u uw
pincode invoert.
• Na het sluiten van de kluis wordt

EIGENSCHAPPEN

de code automatisch gewijzigd naar

• 4-cijferige code

0000.

• Gewapende stalen deksel

THUIS BLIJVEN WONEN WILLEN WE GRAAG ALLEMAAL.

• Na sluiten van de kluis

Want thuis voelt u zich immers optimaal op uw gemak en veilig.

automatische code wijziging

Met hulp van familie, (zorg)organisaties en speciale maatregelen

naar 0000

kan dat vaak nog prima.

PROFESSIONELE MONTAGE

• SKG**® gekeurd

Maar wanneer u niet meer zo mobiel bent of in geval van nood

Voor een gegarandeerd muurvaste

• 1 jaar garantie

is het wel belangrijk dat anderen toegang tot uw woning kunnen

montage kunt u de Puck Keysafe

verkrijgen. Een sleutelkluis is daarvoor de perfecte oplossing.

vakkundig laten monteren
door Martens Beveiligt.

Met de Puck Keysafe is uw huissleutel veilig en inbraakwerend
opgeborgen en alleen toegankelijk voor die personen aan wie u

Puck Keysafe
incl. montage*

toestemming heeft gegeven. Zo weet u zeker dat zij altijd bij u in
huis kunnen komen zonder dat u zelf iets hoeft te doen.
Een veilig en gerust gevoel.

259.-

De veiligste sleutelkluis
van Nederland!
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* Binnen de Westelijke Mijnstreek
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