Spred det gode
budskab!

NaboLink Løsninger, der giver tryghed.
Grundpakke med nabokald
Pris. 1595,- kr/sæt v/6 sæt 1495/sæt
+ evnt. opsætning: 445

Er du interesseret i at gå et skridt videre med NaboLink og skabe
større tryghed på jeres vej? Start f.eks. med at spørge naboer og
genboer, om de er med på ideén.

TRYGHEDSALARM
Tilkalder dine naboer på få sekunder,

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon
91 55 58 63 eller info@nabolink.dk for at høre nærmere om mulighederne., eller kontakt nærmeste forhandler der findes på
www.nabolink.dk

Grundpakke med PIR
Pris. 2095,- kr/sæt v/6 sæt 1940/sæt
+ evnt. opsætning: 495

NaboLink, en intelligent måde at lave Nabohjælp på!

TRYGHEDSALARM OG TYVERIALARM
Tilkalder dine naboer på få sekunder,
ved tryk på knap.
Alarmerer dine naboer ved indbrud

Følgende er interesseret i NaboLink i mit nabolag Navn,
adresse, tlf.nr.

Tilbehør:

Røgvagt
Pris 595 kr ( -10% ved abb)
Røgvagt.
Alarmerer dine naboer hvis røgalarm
er i gang. Du skal have en røgalarm!
Alarmvagt
Pris 595 kr (-10% ved abb)
Alarmvagt
Alarmerer dine naboer hvis din eksisterende tyverialarm går i gang!
N.B Du skal have en tyverialarm!

Se mere &lbehør på www.nabolink.dk
Find nærmeste forhandler på www.nabolink.dk
mail:info@nabolink.dk
Adr. Erhvervsvej 33 9632 Møldrup
Du kan bruge listen i forbindelse med en samlet bestilling.

Tlf +45 91 55 58 63 eller
Tlf +45 51 41 04 01

Større
tryghed
på vejen

Unik tryghed med NaboLink
Naboer, der holder et ekstra godt øje med hinandens huse eller lejligheder,
mindsker risikoen for indbrud eller andre ubehagelige overraskelser med 25%
viser undersøgelser. Nu kan du øge trygheden for dig selv og hele nabolaget
med det nye unikke NaboLink-system med alarm.

Så enkelt
fungerer NaboLink

VIGTIGE FEATURES

Et klik - og alle ved, der noget galt!
NaboLink er kort og godt en effektiv og enkel trygheds-alarm. Med systemet
kan du hurtigt og diskret sende en trådløs alarm til naboer i tilfælde af f.eks.
indbrud, hærværk, ildebefindende, trusler eller overfald i dit eget hjem.

•

Systemet fungerer trådløst, er let at installere og
bruge

•

Op til 8 fjernbetjeninger kan anvendes i samme
husstand

•

Indbygget lithium ion batteri sikrer fortsat drift ved
strømsvigt

•

Trådløs rækkevidde op til 500 meter

•

For optimal rækkevidde i tæt bebyggel-se, ”linker” en
hederne med hinanden så rækkevidden øges.

•

Leveres programmeret og parret, klar til brug!

Sikker på lynhurtig reaktion
NaboLink sikrer lynhurtig reaktion. Alarmen sendes direkte til folk i nærmeste
nabolag. Konsekvensen er, at naboer eller genboer kan være på pletten i
løbet af få sekunder. Tyve hader opmærksomhed og vil gøre alt for at slippe
ubemærket bort.

NABOLINK trådløs alarm

NABOALARM

NABOKALD

NaboLink’s nye RUMVAGT er en bevægelses sensor som IKKE lider af de
traditionelle fejlalarmer. Den sikrer lynhurtig reaktion. Du kan have op til 16
RUMVAGT’er tilsluttet og kun du kan slå dem fra og til.

Flere muligheder med RØGVAGT og ALARMVAGT
Hvis du i forvejen har installeret en røgalarm eller din egen tyverialarm,
kan du med fordel vælge vores RØGVAGT og ALARMVAGT, der sikrer,
at disse alarmer sendes automatisk til dine naboer. De kan være langt
hurtigere til stede end brandvæsen eller f.eks. vagtselskab og tage affære
som de første.

Få yderligere detaljer på www.nabolink.dk

Melder strømsvigt
Nu får dine naboer også besked hvis strømmen har været væk i 3 timer.

Fremtiden

RUMVAGT

RØG/ALARMVAGT

Nabolink udvider konstant programmet for nye funktioner som du med din abonnementsordning, altid bliver informeret om, og kan købe med 10% rabat

Hvad siger vores kunder:
”Før havde vi ofte indbrud, efter vi har fået NaboLink har vi ikke haft
ét”
Sagt af nabogrupper i Viborg-Herning-Haderup-Ikast efter ca 2,5 år
med NaboLink.
”Den dag der sprang gløder ud af vores pejs, medens vi var ovre ved
naboen, var det godt at vi blev alarmeret før der skete alvorlig skade”
Sagt af kunde i Haderup
NaboLink er udviklet af Danske ingeniører, produceret i Danmark, og
det er os du snakker med når du ringer!

DIT HJEM

Vejen &l tryghed….

NABO 1

NABO 2

NABO 3

