ADVERTensie-artikel

Cashbuild

VEILIGHEID
EERSTE

Jy kan jou huis en gesin met sekerheidsprodukte van jou verbruikerskampioen, Cashbuild, beskerm. Jy hoef nie verder te kyk as
Cashbuild om al jou sekuriteitsbenodigdhede te bekom nie.

C

ashbuild se sekerheidsprodukte
is maklik om te installeer en gee
jou gemoedsrus dat jou gesin beskerm is.
Die winkel het ’n groot verskeidenheid
sekuriteitsprodukte wat nie net jou per-

Veiligheidshekke

Abracon-veiligheidshekke is
beskikbaar in verskeie ontwerpe.

Abracon-veiligheidshekke is ’n
uitstekende afskrikmiddel vir
misdadigers en ’n goeie veiligheidsmaatreël. Elke hek is vir
twee jaar gewaarborg en voldoen aan die hoogste gehaltestandaarde. As jy handig met
’n elektriese boor is, is dit taamlik maklik om die hekke self te
installeer. Omvattende aanwysings en die regte onderdele –
skarniere, klinknaels en ’n slotplaat inkluis – word saam met
die hekke verskaf.

soonlike eiendom beskerm nie, maar ook
jou besigheidsperseel beveilig.
Cashbuild dek al jou sekuriteitsbenodigdhede met stewige sekuriteitshekke,
roldeure, sterk hangslotte en sensor-, kol
en spreiligte wat skurke sal uithou.

Die Wispeco Roll-a-Door is nog ’n betroubare
produk vir huise of klein ondernemings. Jy sal
vind dis verbasend maklik om dit te installeer.

Sensorligte
Buitemuurse sensor-, kol- en
spreiligte wat beweging verklik
en veiligheidshekke aan deure
is goeie afskrikmiddels vir misdadigers. Met sensorligte uit die
Ampax-reeks sekuriteitsligte
kan jy selfs moontlike inbrekers
flous en hulle laat dink daar is
iemand by die huis. Sensorligte
gaan aan wanneer daar beweging naby is, al is jy nie tuis nie.
Cashbuild beveel aan dat jy
buitemuurse sensorligte soos
dié afsonderlik installeer en dit
dan aan die ligte in ’n vertrek in
jou huis koppel om die indruk
te skep dat iemand by die huis
is.
Cashbuild het ’n wye reeks
buiteligte waaronder ’n volledige reeks kolligte en bykomstighede waarmee jy hulle maklik
teen ’n muur kan monteer.
Jy kan ook hierdie nuttige
buiteligte by jou naaste Cashbuild-winkel kry:

Buitemuurse PAR38 sensor-kollig

Slotte
S Daglig-tydskakelaar Sit hulle
in ’n skaduryke hoekie in die
tuin en die ingeboude ligsensor
sal outomaties die ligte saans
aanskakel en weer bedags
afskakel.
S Halogeen-sekerheids spreiligte Dit bied doeltreffende beligting vir paadjies, die tuin en
opritte.
S Dekor-kolligte Gebruik dit in
jou tuin om die aandag op jou
mooi struike en bome te vestig
en jou tuin in ’n mooi gloed te
baai.
S Lantern-passtukke Gebruik
hulle teen buitemure soos by
jou voordeur, patiodeure en oprit vir ’n tikkie styl en om ingange te verlig.
S PAR38 Dubbele kolligte Hulle
is vooraf bedraad en klaar gemonteer vir maklike installering.

Halogeen Sensorsekuriteitslig

S Kontak ’n elektrisiën vir veilige installering. Alle produkte is by Cashbuild te kry. Vir nog inligting gaan na
www.cashbuild.co.za of bel 0860 CASHBUILD.
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‘n Hangslot

Koperhangslot

Sterk slotte van hoë gehalte is
ook ’n waardevolle veiligheidsmaatreël. Hangslotte is ideaal
vir veiligheidshekke en ’n 60mm koper-hangslot kan gebruik
word om waardevolle persoonlike items veilig te bewaar.
Met die versekeringshangslot
kan jy ook jou onderneming
beskerm. Hierdie reghoekige
soliede, hoë-sekerheidskoperhangslot met sy bedekte sluitpunte sal beslis misdadigers
weghou.

