
PROFICIAT
met uw nieuwe eigendom!

Ontdek  onze promotie

Bent u ook eigenaar 
van alle sleutels van 
uw nieuwe woning?

24h
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Toegangscontrole

De Intratone 3G/4G GPRS toegangscontrole 
oplossingen zijn sinds jaren en dag een refentie in 
de markt
Veiligheid, comfort, innovatie, gebruiksvriendelijk-
heid en niet onbelangrijk budget vriendelijker dan 
een bedrade oplossing.
Intratone kan in combinatie geplaatst worden met 
gepantserde deuren en elektromechanische vergren- 
deling.
Alle toegangen, badges, afstandsbedieningen wor-
den in REAL TIME beheerd danzij een gratis CLOUD 
beheersysteem. We vertellen er graag alles over .

Kom met deze bon naar onze winkel in Zaventem en  
ontvang bij plaatsing van een nieuwe SKG***cilinderslot 
2 extra veiligheidssleutels GRATIS

BO
N

*Actie geldig voor plaatsing in volgende regioís:  Zaventem, Tervuren, Sterrebeek, Steenokkerzeel, Kampenhout en Kortenberg

GRATIS
2 sleutels

t.w.v.€50*

PROM0ACTIE
Proficiat mlet de aankoop van uw nieuwe woning! 

Hebt u van uw makelaar alle sleutels van uw woning mogen ontvangen?
Vaak laten mensen sleutels bijmaken voor grootouders, kinderen, poetshulp,... en verliezen zo het 
overzicht van wie er op die manier toegang heeft tot de woning.
Op papier bent u de nieuwe eigenaar, maar in principe kunnen al de personen die nog een sleutel 
hebben zichzelf toegang verlenen tot uw woning.

Wilt u het risico liever niet lopen om bezoek van ongewenste gasten te krijgen in uw woning?

Dan raden we aan het slot van uw deur te vervangen.  
Kies voor veiligheid en geniet daarbovenop nu van onze promoactie.

ONZE 
DIENSTEN Sloten en sleutels

In onze winkel kan u terecht om de juiste cilinder en 
veiligheidscilinder oplossingen te vinden. Als SILCA 
Sleutel center kan u bij ons terecht om al uw sleutels 
bij te maken. 
Wij hebben de competenties en machines in huis om 
alle sloten en sleutelsdiensten te garanderen. 
In ons atelier maken wij de verschillende cilinders of 
sloten van uw woning, bedrijf of organisatie gelijk- 
sluitend zodat u alle deuren met dezelfde sleutel kan 
openen.
Zodra wij samen met u de juiste oplossing hebben 
bepaald kunnen we te werk gaan en uw sleutelplan 
in mekaar steken.

Inbraakbeveiliging

Voor zowel mechanische oplossingen, zoals sloten, 
raambeveiliging, veiligheidsdeuren en kluizen als 
voor elektromechanische vergrendeling en elektro-
nische beveiliging kan u ons raadplegen.
We maken een complete analyse van uw beveiligings-
noden en maken nadien een gedetaileerde en trans-
parante offerte. Wij zorgen zelf voor installatie een 
onderhoud.

Videofonie

LP Security is expert in intratone videofonie en toe-
gangscontrole.
Innovatieve maar toch budgetvriendelijk oplossingen 
voor huisvestingsmaatschappijen, appartements-
gebouwen, studentenhuizen, service flats,...
We bieden oplossingen zonder bekabelingswerken of 
binnenposten in de appartementen.
Bovendien zijn deze zeer flexibel en eenvoudig van-
op afstand te beheren voor de beheerders dankzij de 
GRATIS CLOUD applicatie.
Ook voor particulieren hebben we de gepaste oplos-
sing. Contacteer ons voor een oplossing op maat.

Ontdek er alles en veel meer over op www.lpsecuritycenter.be

 veiligheidscilinder SKG*** 
 plaatsing
 hoogste veiligheidscertificatie 
 5 jaar garantie 
 3 + 2 sleutels t.w.v. €50 GRATIS

        €169 (BTW incl)
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U kan ons bellen 24/7 voor het vakkundig openen van uw deuren.

24/7 OPENEN  
VAN DEUREN
Hebt u zichzelf buitengesloten?
Is uw slot kapot?
Hebt u hulp nodig om uw huis terug af te sluiten na inbraak? 

U kan ons 24/7 bellen voor het vakkundig openen van uw deuren en deze eventueel ook te herstellen. 
We werken met correcte en transparante prijzen volgens de richtlijnen van de slotenmakers unie.

Sleutelcenter & Showroom: 09u00-12u00
Wij zijn open maandag, woensdag en vrijdag.
Namiddag en andere dagen op afspraak.
Zaterdag op afspraak.

Noodnummer
24/7 bereikbaar
0473/45 35 40
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