
In nederland wordt gemIddeld 
250 keer per dag Ingebroken 

Hoe goed bent u beveiligd? 

laat uw wonIng of bedrIjf 
professIoneel beveIlIgen 
inclusief installatie



Kies voor een beveiligingsoplossing van security-systems 

totaaloplossing
Onze beveiligingsspecialisten gaan op zoek naar 
de zwakke plekken van uw woning of bedrijfs-
pand en beveiligen uw eigendom optimaal met 
behulp van de nieuwste technologieën. Van 
alarm-, brand- en camerabeveiliging tot domotica, 
toegang, kluizen, sloten of een intercomsysteem.

kwalitatieve Camera beveiliging

Haarscherp Hd beeld
vakkundige montage
uitgebreid assortiment: van low- 
budget tot high-end
24/7 opname met bewegingsdetectie
tot 1 maand digitaal terugkijken

uw voordelen
live Monitoring 

caMera
beveiliging

U kunt uw bedrijf of 
woning in de gaten 

houden, waar u ook bent. 

 Onze livestream maakt 
het mogelijk om mee 
te kijken via tablet, 
smartphone en pc. 

Tevens kunt u hiermee 
de opgenomen beelden 

terugkijken. 
profiteer nu van 20% korting op een 

coMpleet alarM- en/of caMerasysteeM!

geef inbrekers geen kans

SECURITY-SYSTEMS



innovatieve alarm beveiliging

beveiliging op Maat
Security-Systems levert en installeert alarmsystemen van 
verschillende merken. Wij creëren een oplossing  op maat 
afgestemd op uw specifieke situatie en wensen.

een greep uit onze 
MogeliJkHeden:
• bedien uw systeem altijd en overal met een 

app voor uw smartphone
• Touchscreen of spraakgestuurde 

bedienpanelen
• Ombouw van bestaande alarmsystemen
• Uitbreiding naar toegangscontrole en 

domotica
• Draadloze uitbreiding
• Eenvoudige bediening



adres:
Vinkenkade 7 • 3645 AN 
Vinkeveen • Nederland 
 

Tel.: +31 (0)20 669 85 58
Fax: +31 (0)20 669 48 42

www.security-systems.nl 
info@security-systems.nl

uw woning of 
bedriJfspand 
optiMaal beveiligen?
maak nu een vrijblijvende afspraak met één van 
onze beveiligingsadviseurs via 020 669 85 58 of 
het contactformulier op www.security-systems.nl. 

Wij komen graag bij u langs voor advies op maat 
afgestemd op uw wensen en situatie.

wat Maakt ons uniek?
alarM brand

caMera doMotica

intercoM kluizen

sloten toegang

snelle levertijd
24/7 service mogelijk
uitgebreid assortiment in 
beveiligingsoplossingen
demonstratie en advies op locatie
professionele installateurs
online webshop

woning bedrijf


