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All-in-One camera

• Altijd zien wie er voor je deur staat
• Voor binnen- en/of buitengebruik
•O
 p afstand live beelden bekijken
en gesprekken voeren
• Met bewegingsdetectie
• Beeldhoek: 110°
• Infrarood afstand: 10 m
• Incl. muurbeugel en bevestigingsmateriaal
• Verkrijgbaar in zwart en wit
Art.nr. 11046214/10886502
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LOCKMASTERS. JOUW VEILIGHEID, ONS VAK

*Kijk voor de voorwaarden op Lockmasters.nl/yale

LOCKMASTERS.NL

VRAAG DAN NOG SNEL ONS
GRATIS BEVEILIGINGSADVIES AAN!

JE WAARDEVOLLE BEZITTINGEN VEILIG
ACHTER SLOT EN GRENDEL
Ideaal voor als je
naar het strand gaat

Ook handig voor
in de caravan

Protector Universal 1E

Draagbare kluis

• Compacte kluis met combinatieslot en
geïntegreerde stalen kabel om de kluis
mee vast te zetten
• Afm.: 102x45 mm
• Verkrijgbaar in wit en zwart
Art.nr. 10301895/10301908

52.03

34.95

• Enkelwandig kluis met
verankeringsgaten in bodem
en achterwand
• Elektronisch cijferslot met
noodsleutelslot
• Afm.: 220x310x200 mm (hxbxd)

66.55

39.95

Art.nr. 10596132

WIJ KUNNEN EEN KLUIS VOOR JE PLAATSEN EN VERANKEREN

Elektronische kluis SFW082GTC

Privé kluizen PT en ET

• Dubbelwandig
• Indicatie waardeberging: € 5.000,• Biedt niet alleen bescherming bij
braak, maar heeft ook brandwerende
eigenschappen
• PT sleutelbediende kluizen vanaf 240.• ET elektronische kluizen vanaf 365.-

VANAF

240.-

• Brandwerendheid: 60 min. voor
o.a. papier en datadragers
• Incl. verlichting en 1 in
hoogte verstelbaar legbord
• Afm.: (hxbxd)
348x415x491 mm
• Gewicht: 36 kg
• Inhoud: 23 liter
Art.nr. 10882854

502.15

415.-
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LOCKMASTERS, DE BETROUWBARE
EN VAKKUNDIGE SLOTENMAKER
UIT DE BUURT!

Maak hier een
afspraak voor een
vrijblijvend GRATIS
beveiligingsadvies

Alarmbox
• Gecombineerd met een
hangslot ideaal voor
het vastzetten van o.a.
tuinmeubels, kruiwagens
en ladders
• Kabeldikte: 10 mm
• Verkrijgbaar in lengte
2, 5 en 10 meter

• Voor het beveiligen van o.a.
(elektrische) fiets, scooter,
aanhanger, bbq, etc.
• Alarmfunctie met minimaal
100 dB gedurende 15 sec.
• Detecteert stoten en
kleine bewegingen in alle
richtingen
• Afm.: 10x6x4 cm
• Verkrijgbaar in zwart en blauw

Art.nr. 10002086/10002065/10092899

Art.nr. 10954144/10954145

Staalkabel Cobra

49.98

VANAF

18.95

39.95
Vanaf 1 juli
rookmelder plicht
voor iedere woning!

Rookmelder
RWM150

Hangslot 70IB
Aqua Safe

• Slotkast van massief
messing, beugel met
kunststof ommanteld
• Beschermdop om het
binnendringen van vuil en
spatwater tegen te gaan
• Slotkast 35 of 45 mm
breed, beugeldikte 8 mm
• Incl. 2 sleutels
Art.nr. 10002088/ 10093050/
10687639

• 85 dB luid alarm
• Levensduur van de
batterij tot 10 jaar
Art.nr. 10580322

VANAF

11.50

SLEUTELSERVICE
Tijdens de vakantie komt een
extra sleutel altijd wel van pas.
Terwijl jij winkelt of wacht, maken
wij je sleutel razendsnel bij.
Vakkundig én voordelig. Uiteraard
ben je bij ons ook aan het juiste
adres voor het bij laten maken
van je auto-, kluis-, of codesleutel.

GRATIS ADVIES AAN HUIS

SLECHTS

22.95

2 MILJOEN (VOOR)DEUREN
NOG STEEDS NIET GOED BEVEILIGD!
Kijk eens naar de beveiliging van je huis, want misschien ben jij wel 1 van die 2 miljoen
mensen die hun voor- of achterdeur niet goed heeft beveiligd. Laat je door ons gratis
en vrijblijvend adviseren hoe je jouw woning veiliger kunt maken!
Bron: Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
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Meerpuntsluiting* vergrendelt in
één draai op 3 punten

Boven en onder
haaksloten met
sluitkom

Veiligheidsbeslag
met kerntrekbeveiliging

Inclusief:
• Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging
• Profielcilinder
• Verwijderen oude sloten
• Extra voordeel: deur trekt niet meer krom!
• 5 jaar garantie

PER DEUR
INCL. MONTAGE AAN HUIS

Veiligheidscilinder

450.-

* Niet mogelijk voor kunststof en aluminium deuren/kozijnen.

*

Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen prijzen, modellen, kleuren en overige specificaties toch nog afwijken.
Specificaties volgens opgave fabrikant. Aan kennelijke zet- en drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen incl. BTW, prijswijzigingen
voorbehouden. Aanbiedingen geldig van 13 t/m 25 juni 2022 of zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn excl. verwijderingsbijdrage.
*Kijk op www.lockmasters.nl voor meer informatie.
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