
APPARTEMENTSTOEGANGSDEUREN MET...

MET OPTIES VOOR BEVEILIGING VAN 

DE INDIVIDUELE APPARTEMENTEN

Naast toegangsdeuren voor appartementen verzorgen we ook 

de individuele  beveiliging van de privévertrekken. We zijn tevens erkend 

verdeler van Fichet (Point Fort) appartementsdeuren en Presence buiten-

deuren. Kies je voor een maatoplossing? We ontwikkelen en werken af. 

In de gewenste stijl en tot in het kleinste detail.
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BECO BVBA

Nieuwevaart 8 - 9000 Gent

Tel. 09 225 70 67 - Fax: 09 329 87 44

INFO@BECOSECURITY.BE

www.becosecurity.be

BECO
BEVEILIGING



MET DE KENNIS VAN 20 JAAR ERVARING IN BEVEILIGING, 

MET DE BESTE MATERIALEN EN KWALITEITSPROFIELEN, 

MET EEN EIGEN ONTWERPSTUDIO EN ATELIER, 

MET OOG VOOR DESIGN EN DETAIL, 

MET EEN DOOR U GEWENST VEILIGHEIDSNIVEAU, 

MET CERTIFICATIE EN ATTESTEN, 

MET STERKE SLOTTECHNOLOGIE EN ... UITERAARD 

MET EEN ONBERISPELIJKE 24 OP 7 SERVICE!

VEILIGHEID MET EEN DESIGNUITDAGING

SCHUIFDEUREN

POSTBUSSENVIDEO- EN PARLOFONIE

SLUITSYSTEMEN

KADERCONSTRUCTIES

Hoe veilig is je appartementstoegang?

Centrale inkomdeuren zijn de zwakste scha-

kel in de beveiliging. En dit gaat niet alleen 

over stevigheid of slotvastheid. Er zijn voor-

eerst de organisatorische maatregelen. Wie 

zijn sleutels of code niet bij de hand heeft belt 

gewoon aan en meestal doet er wel iemand 

open. Dat kan dus gelijk wie zijn! Maar ook 

de fysieke elementen dienen in orde te zijn. 

Zo zijn elektrische openers in dagstand vaak 

onvoldoende betrouwbaar. Wie denkt dit te 

kunnen combineren met het nachtslot doet 

dat best niet. Levensgevaarlijk bij paniek! 

A TOT Z OPLOSSINGEN

RESTAURATIE

BINNENDEUREN

NIEUWBOUW

Waar moeten we zeker op letten?

Permanent bedienen via de parlofoon, een 

directe ontgrendeling voorzien langs de bin-

nenzijde en zorgen voor een degelijk dag- en 

nachtslot. Ook het schrijnwerk en beglazing 

zijn van primair belang. Een inbreker zoekt 

altijd de zwakste schakel en je kan dus best 

niets aan het toeval overlaten.

20 jaar ervaring in beveiliging! 

En dat heeft zo zijn voordelen als het over 

staalschrijnwerk gaat. Je kan de beste deuren 

plaatsen... met een zwak kader gaan ze voor-

bij aan het doel. Zo werkt LOCS bijvoorbeeld 

BELEEF VEILIGHEID MET STALEN 
TOEGANGSDEUREN VAN LOCS

VAN DESIGN TOT DETAILAFWERKING. VAN INTEGRATIE VAN SLUITSYSTEMEN TOT KOPPELING AAN VIDEO- EN PARLOFONIE

uitsluitend met staalpro"elen van Jansen.

Staalschrijnwerk van A tot Z

Met een eigen ontwerpstudio en atelier be-

heert LOCS STAAL het hele proces. Welke ook 

je wensen zijn inzake design of afwerking. 

Met het LOCS ABC-plan kan je zelf het ge-

wenste veiligheidsniveau samenstellen. In-

braakwerend, brandwerend, kogelwerend of 

drukbestendig. Voorzien van automatische 

vergrendeling of  anti-paniekfunctie. En des-

gewenst gekoppeld met video- of parlofonie 

en brand- of braakalarm.

Getest op alle veiligheidseisen.

LOCS STAAL ontwikkelt toegangsoplossin-

gen conform de kwaliteitscerti"caties en le-

vert af met de nodige attesten. LOCS STAAL is 

een erkend fabrikant van staalconstructies, is 

Benor-geregistreerd en erkend lid van de VSU 

(Vlaamse Slotenmakers Unie). 
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