Is uw gezin

veilig?

Uw gezin is uw kostbaarste bezit

Dus is dit de hamvraag:

Kinderen. Iedere ouder weet het, zij zijn het
belangrijkste in uw leven. Maar tevens het meest
kwetsbare. Dus doet u er alles aan om deze
kwetsbare groep te beschermen.

Is uw sleutelcontrole en de beveiliging van uw
buitendeuren ook zo modern?

U hebt uw woning met de
hedendaagse technologie ingericht.
Speciaal voor hen:
Uw woning is gevuld met kostbaarheden:
computers, digitale camera’s, plasmaschermen,
de nieuwste dvd’s, mp3’s... de lijst is eindeloos.
Voor uw gezin is alleen het beste goed genoeg.

Uiteraard heeft u alle nieuwste snufjes in huis. Maar
hebt u ook aan de toegang tot uw woning gedacht?
Kunt u controleren wie duplicaten van de sleutels
van de voor- en achterdeur heeft? Zijn alle sloten en
cilinders van die deuren even modern? Hebt u er al bij
stilgestaan dat het welzijn van uw gezin begint bij een
cilinderslot dat indringers en inbrekers buiten houdt?

De moderne crimineel heeft
verstand van zaken
Inbrekers bestuderen hoe uw deur afgesloten is. Ze
zijn slim genoeg om de constructie van een groot
aantal courante sloten te kennen. Sluw genoeg om
te weten wie er in uw huishouden een sleutel heeft.

An

ti-Virus

Kies voor zekerheid;
Verander uw cilinderslot
Zorg dat inbrekers uw slot niet kunnen kraken.
Kies het beste van het beste. Een superveilig,
geavanceerd cilinderslot als upgrade van de
zekerheid van uw gezin.

Kies voor Mul-T-Lock –
Het hart van de ultieme veiligheid
• Erkende slotenmakers die wij selecteren, opleiden
en ondersteunen, staan borg voor vakmanschap,
geavanceerde technologie en een buitengewone
servicedienst.
• Exclusieve gepatenteerde producten, wettelijk
beschermd tegen ongecontroleerde distributie en
onprofessionele verkopers.
• Een persoonlijke sleutelkaart voor elke cilinder,
zodat de erkende slotenmaker de eigenaar kan
identificeren voor hij een sleutel dupliceert – voor
een strenge controle van de sleutels.
• Geavanceerde sloten die aan de strengste
internationale normen voldoen en een uitzonderlijke
veiligheid garanderen.

Vergeet het niet:
Uw deur is slechts zo veilig
als haar cilinderslot
Alleen een geavanceerde, robuuste
cilinder met de nieuwste technologie
geeft u een maximale bescherming
tegen indringers en het ongeoorloofde
kopiëren van sleutels.

Mul-T-Lock:
Ultieme veiligheid
voor de mensen die u
dierbaar zijn

Mul-T-Lock:
Bewaakt de deuren van de wereld
Lid van de groep ASSA ABLOY, een wereldleider
Een van de top tien specialisten in superveilige
sloten wereldwijd
Meer dan 3 decennia innovatieve beveiliging van
topniveau
Meer dan 500 wereldwijd geregistreerde patenten
Voor alle sectoren: industrie, handel, instellingen,
OEM’s, woningen, auto’s
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10 verkoopeenheden, 20 servicecentra, 5
continenten, bijna 100 landen
Mul-T-Lock reageert razendsnel op elke uitdaging
en schenkt u de totale gemoedsrust van aangepaste,
superveilige cilinders en andere beveiligings oplossingen
met een wereldwijde service.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user needs for security, safety
and convenience.

www.mul-t-lock.com

De naam Mul-T-Lock en het logo van de Muscleman en enig andere naam, merk of logo die door
Mul-T-Lock wordt gebruikt en met ® of TM wordt gemarkeerd, zijn in verschillende landen geregistreerde/
aangevraagde handelsmerken van Mul-T-Lock Ltd. Mul-T-Lock behoudt het recht om, zonder verdere
melding, verbeteringen of wijzigingen aan een product uit te voeren.
© 2010 Mul-T-Lock Technologies Ltd.
Cat. No. 89102265-B

Is uw gezin
VEILIG?

