EEN VEILIG GEVOEL BEGINT BIJ PROTECTION4U

EEN VEILIGE WOONOMGEVING
De inbraakcijfers in Nederland zijn helaas nog steeds vrij hoog. Vooral
in de vakantieperiodes en tijdens de donkere wintermaanden wordt er
veel ingebroken. Een inbreker is tegenwoordig al binnen 30 seconden
binnen in je huis of pand. Tijd om actie te ondernemen en je huis of
pand goed te beveiligen! Gelukkig is er een ruim aanbod aan middelen
om het inbrekers een stuk lastiger te maken om binnen te komen.

PROTECTION 4 U
Protection 4 U is een jong bedrijf dat is opgericht in 2016. Met een tiental werknemers in dienst bieden wij een totaaloplossing voor
de juiste beveiliging van je huis. Onze doelstelling is om alle deuren in de Benelux te voorzien van hoogwaardig hang- en sluitwerk.
In onze webshop heb je de mogelijkheid om hang- en sluitwerk aan te schaffen van uitstekende kwaliteit. Deze producten verlagen
gegarandeerd de kans op een inbraak. Naast het aanbieden van hoogwaardig hang- en sluitwerk bieden we ook een montageservice
aan. Een uitkomst wanneer je niet zo handig bent in het aanbrengen van nieuwe sloten of andere anti-inbraak producten.
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HOE GAAN INBREKERS TE WERK?
Om je huis goed te beveiligen tegen inbrekers is het belangrijk om te weten hoe inbrekers werken. Welke
technieken zij gebruiken en aan welke aspecten zij een hekel hebben. Bij Protection 4 U zijn we goed op de
hoogte van de laatste inbraaktechnieken. De meest voorkomende technieken zijn:
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KIES VOOR PROTECTION4U
Protection4u is dé online specialist op het gebied van beveiliging. Bij
ons schaf je geen duur alarmsysteem aan maar alleen hoogwaardige
producten om je huis of pand op de juiste manier te beveiligen.

Producten gemakkelijk in de webshop te bestellen.
Alle producten hebben minimaal 2 SKG sterren.
Leveren door de gehele Benelux.
Werkzaam in heel Nederland.
Bij inbraak/buitensluiting storingsdienst.
Montageservice van je bestelde producten.
Deskundig advies op locatie over de beveiliging van je huis of pand.

ANTI-INBRAAKSTRIP
Met een koevoet of een breekijzer wrikt een ervaren inbreker de deur zeer gemakkelijk open. En niet alleen deuren, ook ramen zijn gemakkelijk
open te wrikken met zelfs een schroevendraaier.

Anti-inbraakstrips voorkomen dat een deur of raam opengewrikt wordt. Deze strip vormt een zeer sterke fundering en voorkomt een inbraak.

DE VELE VOORDELEN VAN ANTI-INBRAAKSTRIPS
Het is niet meer mogelijk om ramen en deuren open te wrikken.
Een preventieve oplossing: inbrekers lopen een huis of pand vaak voorbij wanneer zij anti-inbraakstrips signaleren.
De strips zijn tot wel 3,5 keer sterker dan de norm van Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Het is een voordelige en effectieve oplossing.
Een veilig gevoel én een veilige woonomgeving dankzij de
anti-inbraakstrips.

Anti-inbraakstrips zijn verkrijgbaar in de materialen staal en aluminium.
De stalen uitvoering is sterker en daardoor ook zwaarder inbraakwerend.
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Wil je de deur extra beveiligen? Laat dan ook antikerntrek cilinders plaatsen. Deze cilinders zijn SKG
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POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN
Sinds 2016 worden nieuwbouwhuizen standaard uitgerust met hang- en
sluitwerk die kerntrekken onmogelijk maken. Dit betekent dat er nog zeer
veel huizen zijn waarbij kerntrekken wel toegepast kan worden.

Een anti-kerntrekbeslag is ook een eis voor het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW). Dit keurmerk is in het leven geroepen om voor een
veilige leefomgeving te zorgen.

VOORDELEN VAN HET PKVW ZIJN
De kans op een geslaagde inbraak wordt met 90% verminderd.
Een veiligheidsexpert loopt de gehele beveiliging in je huis na.
Met het PKVW krijg je korting op de inboedelverzekering bij diverse
verzekeraars.

WAT IS HET SKG KEURMERK?
De Stichting Kwaliteit Gevelbouw, SKG, is een onafhankelijke organisatie.
Deze stichting deelt het SKG keurmerk uit, keurt producten en waarborgt
de kwaliteit.

Het SKG keurmerk is een keurmerk voor glas, hang- en sluitwerk en
aanverwante producten. Producten van hang- en sluitwerk hebben de
mogelijkheid om het product aan te melden bij SKG. Nieuwe producten
worden onder andere gekeurd op inbraakwerendheid, veiligheid en
andere specifieke eigenschappen. De stichting bekijkt of het hang- en
sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm (NEN5089) voor sterkte en
duurzaamheid.

Het keurmerk dient altijd zichtbaar aanwezig te zijn op hang- en
sluitwerk. Dit betekent dat het keurmerk aan de buitenkant zichtbaar is.
Inbrekers zien hierdoor ook snel genoeg of zij te maken hebben met SKG
gekeurde sloten.

CLASSIFICATIES
Wanneer het product aan alle voorwaarden voldoen, wordt het product geclassificeerd in een aantal sterren. De classificatie
geeft de inbraakwerendheid van het product weer. Bij het classificeren wordt gekeken naar de tijd die een standaard inbreker
nodig heeft om het slot te ontgrendelen. Al het hang- en sluitwerk van Protection 4 U heeft minimaal 2 SKG sterren.

PRODUCTEN WORDEN INGESCHAALD VOLGENS ONDERSTAANDE INDELING

1 SKG STER: STANDAARD

2 SKG STERREN: ZWAAR

3 SKG STERREN: EXTRA
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