“Een unieke samenwerking …..
… met bewezen resultaten”

De Politie waarschuwt, pas op voor de Bulgaarse kerntrek methode van
inbrekers. Bron Noord Hollands dagblad.
Wij hebben voor u de oplossing om de inbreker voor te zijn!!!
BELANGRIJK NIEUWS,
Wist u dat inbrekers binnen 25 seconden bij u in uw woning kunnen zijn.
Op dit moment wordt het meest ingebroken met de Kerntrekker.
Doe mee met de anti inbraak actie van BBT.
Laat deze kans niet glippen.

Kijk op de achterzijde voor wat de kerntrek methode is en hoe u zich kunt
beschermen tegen deze meest toegepaste manier van inbreken.
U kunt een demonstratiefilm bekijken op onze website; www.bbtgroup.nl
Kijk op de achterzijde voor meer informatie en de oplossing.
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De kerntrekmethode wordt uitgevoerd met een zogenaamde
kerntrekker die links afgebeeld staat. Hierbij wordt een
trekschroef rechtstreeks in de cilinder gedraaid, waarna de
kerntrekker over de schroef geplaatst wordt en er met behulp van
de sleutel trekkracht wordt uitgeoefend op de cilinder. Wanneer
er genoeg kracht wordt uitgeoefend op de cilinder breekt deze in
het midden af, ondanks uw bestaande veiligheidsbeslag. Hierna
kan men met een bouwsleutel de deur openen.
Dit lukt vaak al binnen 25 seconden!
De oplossing om te voorkomen dat dit ook bij u kan gebeuren is het plaatsen van een anti
kerntrek schild.
Met deze voorziening heeft de inbreker geen kans meer om met deze methode bij u
binnen te komen. De ervaring leert dat de meeste inbrekers dan op zoek gaan naar een
andere woning waar geen anti kerntrek schilden zijn gemonteerd.
Profiteer nu van de inbraak beveiliging actie!!!
Anti kerntrek garnituur achterdeur incl. montage
Anti kerntrek garnituur voordeur incl. montage
Anti kerntrek garnituur voor- en achterdeur incl. montage

€ 79,00
€ 89,00
€ 149,00

Buurtprijs actie!
Vanaf 8 woningen;
Voor- en achterdeur incl. montage voor € 130,00 /woning
U kunt ook het kerntrek garnituur excl. montage aanschaffen.
Hoe gaan wij te werk,
Onze monteur neemt de maten op van het bestaande garnituur, waarna deze
gedemonteerd worden.
Op de deur wordt een SKG drie sterren schild geplaatst met kerntrek beveiliging en een
draaibaar afdekplaatje met sleutelsleuf die over de cilinder valt. De standaardcilinder is zo
beveiligd tegen uittrekken waarna deze een trekkracht van 1.500 kg weerstaan.
Test Ivana anti kerntrek beslag.
Na ettelijke mislukte boorpogingen, proberen we de trekschroef in de cilinder te draaien. Het
afdekplaatje draait vrolijk mee en maakt deze klus mede tot een kansloze missie. De schroefdraad
van de trekschroef pelt af. Na zeven minuten en een paar schroeven verder geven wij de moed op.

Daarnaast bieden wij bij deze actie u geheel gratis een anti inbraak inspectie aan met
gedegen adviezen en mogelijkheden tot het buiten houden van inbrekers.
Mocht u interesse hebben in onze anti inbraak actie raadpleeg dan onze website
www.bbtgroup.nl en vul het speciaal daarvoor bestemde actie formulier in of bel ons voor
een vrijblijvend advies op maat, 075-6539953.
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