Geen afbeeldingen? Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief bieden we u een selectie van aanbiedingen die helpen
om energie te besparen en zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in huis!
Graag brengen we het onderwerp brandveiligheid nogmaals onder de
aandacht. Tot slot nog enkele mooie producten voor meer (persoonlijke)
veiligheid. Profiteer van ledenvoordeel en het gemak van thuisbezorging.
U betaalt eenvoudig en veilig via iDEAL of bankoverschrijving! Heeft u
hulp nodig? Onze klantenservice helpt u graag.

AANGENAAM WARM & ENERGIE
BESPAREN

Fakir HL-100

Compacte elektrische
ventilatorkachel
Vermogen 1000 of 2000 Watt
2 verwarmingsniveaus met
draaiknop bediening
Ventilatorfunctie en variabele
kamerthermostaat
Kantel- en
oververhittingsbeveiliging
Druppelbestendige
bescherming: ook geschikt voor
badkamers (IP21)
Afmetingen (lxbxh):
13x19x25 cm
Gewicht 1 kg
Van € 79,94

voor € 42,94
BEKIJK & BESTEL

First Austria 5565-4

Energiezuinige elektrische
kachel
Vermogen 1400 of 2000 watt
Keramisch verwarmingselement
Instelbare timer en
thermostaatfunctie
Oververhittingsbeveiliging
Met afstandsbediening en
touchscreen
Geluidsniveau: 52 dB (stil)
Afmetingen (lxbxh):
13,5x17,5x50 cm
Gewicht 1,6 kg
Van € 129,95

voor € 69,95
BEKIJK & BESTEL

Gözze

Luxe plaid 150x200cm

Verwerkt in twee lagen met een
flink gewicht van 480 g/m2
Ultrazacht materiaal (100%
polyester) met een koord
bovenkant
Gemakkelijk in onderhoud:
geschikt voor wasmachine en
droger
Leverbaar in 3 moderne kleuren:
bessenrood, lichtgrijs en taupe
Afmetingen: 150 x 200 cm
Blijf lekker warm, ook met de
verwarming een graadje lager

Van € 59,96 voor € 39,95
BEKIJK & BESTEL

Alecto EM-17

Energiemeter (2-PACK)
De hoeveelheid energie die u met
een paar kleine aanpassingen kunt
besparen is verrassend. Deze
monitor is volledig instelbaar, zodat u
op het display alle waarden ziet die u
nodig hebt: stroomkosten in
eurocenten, spanning in Volt, stroom
in Ampère, vermogen in Watt en het
maximaal gemeten vermogen en
stroomverbruik.
Van € 59,96

voor € 39,95
BEKIJK & BESTEL

GOEDE & GEZONDE
LUCHTKWALITEIT IN HUIS

Alecto AQ-30

CO2-meter met professionele NDIR-sensor

De Alecto AQ30 CO2 meter is een
professionele luchtkwaliteitsmeter
die specifiek de
kooldioxideconcentratie (CO2) in de
lucht meet. Het CO2-gehalte is een
goede indicatie van de luchtkwaliteit
in huis. En een graadmeter voor
goede ventilatie in ruimtes waar
mensen aanwezig zijn. Een goede
luchtkwaliteit is belangrijk voor onze
gezondheid en welzijn.
Meet CO2, luchtvochtigheid en
temperatuur in huis

Professionele NDIR-sensor voor
de CO2
10 jaar levensduur en garantie
Duidelijk en helder LCD scherm
Kleurindicatie voor de
luchtkwaliteit in huis
Weet wanneer u moet ventileren
Zorg voor een gezond
leefklimaat thuis

Van € 149,96 voor € 79,94
BEKIJK & BESTEL

Fysic FC-29

Ultrasone luchtbevochtiger

Een gezond en fijn binnenklimaat komt nogal precies. Blijft er veel vocht
hangen – door de wasdroger of na het douchen – dan is er kans op
schimmelvorming. Maar wordt de lucht te droog, dan bent u nog verder

van huis. Droge lucht kan allerlei ongemakken veroorzaken, zoals
allergische reacties, kriebelhoest en jeukende ogen. Met deze ultrasone
luchtbevochtiger bent u zeker van een aangenaam binnenklimaat. Het
apparaatje verspreidt water als mist en houdt zo het vochtgehalte van de
lucht op peil.
Tijdelijk ontvangt u een gratis hygrometer t.w.v. €5,99.

Van € 129,96 voor € 79,95
BEKIJK & BESTEL

Trebs 49100

Luchtreiniger voor ruimtes tot 90 m2

Met de Trebs 49100 luchtreiniger voorziet u uw huis van gezonde lucht en
hebt u drievoudige bescherming tegen geuren, allergenen, stof, bacteriën
en virussen.
Geschikt voor ruimten tot 90 m²

Verwijdert 99,97% van de
allergenen in de lucht
Ontsmetting met UV-licht doodt
99% van de bacteriën
Actieve luchtionisator valt
ongewenste geuren aan
Fluistermodus met extreem laag
geluidsniveau (32 dB)
Vervangbaar HEPA H13 filter

Van € 299,00 voor € 229,00
BEKIJK & BESTEL

IS UW WONING AL BRANDVEILIG?

Alecto SA-300 & MK-2

10-jaars rookmelders + magneten

Vanaf 1 juli verplicht: rookmelder op elke verdieping!
Volg de nieuwe wetgeving en maak uw woning meteen brandveilig. Deze
rookmelders combineren een hoge kwaliteit met fraai design. Ze zijn
eenvoudig te monteren met de magneten en vallen niet op door het
compacte formaat.

De rookmelders zijn verkrijgbaar in een SET VAN 2 OF 3 STUKS.
Inclusief magnetische montagesets. Ze worden bij u thuis geleverd (€ 4,95
verzendkosten).
Ingebouwde 10-jaars
lithiumbatterij
Optische sensor
met levensduur 10 jaar
10 jaar garantie
Compact en stijlvol design
Extra luid alarmsignaal (>85dB)
Test- en resetknop, timeouttoets
Batterij bijna leeg waarschuwing
Voldoet aan
EN14604:2005/AC:2008
Afmetingen (h x ø) 30 x 120 mm
Magnetische montagesets
meegeleverd
Eenvoudig bevestigen
zonder boren
Nederlandstalige handleiding

Set van 2 stuks

Set van 3 stuks
Van € 69,95

Van € 104,96

voor € 39,95

voor € 54,95

BEKIJK & BESTEL

BEKIJK & BESTEL

Alecto COA-4010

Koolmonoxidemelder met
10-jaars sensor
Snelle waarschuwing bij
koolmonoxide. Detecteert CO al
vanaf 20 ppm!
Ingebouwde lithium batterij met
levensduur van 10 jaar
Long life sensor 10 jaar
10 jaar garantie op de
koolmonoxidemelder
Duidelijk display
Extra luid alarm >85 dB
Hoge kwaliteit: voldoet aan EN
50291-1:2018
End of life waarschuwing
Van € 49,95

voor € 34,99
BEKIJK & BESTEL

VEILIGHEID IN EN OM UW WONING

Alecto SMART-RING

Wifi video deurbel + extra binnenbel

Met deze Smart Wifi deurbel met camera ziet u wie er aanbelt, waar u ook
bent. U krijgt hier direct een push melding van op uw smartphone en/of
tablet via de gratis Smart Life app. Ook als u niet thuis bent, kunt u via
deze app de persoon die voor de deur staat zien en desgewenst met hem
of haar praten.
Aan te sluiten op bestaande
deurbel of als nieuwe deurbel te
installeren
Werkt ook in het donker
(infrarood)
Met 4 verschillende melodieën
en instelbaar volume
Afmetingen deurbel (hxbxd)
115x45x26 mm
Afmetingen extra binnenbel
(hxbxd) 75x75x80 mm
Inclusief montagemateriaal
Nederlandstalige handleiding

Van € 129,95 voor € 84,95

BEKIJK & BESTEL

Avium Fellow

4G SOS noodknop met
valalarm
SOS knop voor 3
telefoonnummers
4G netwerk
Voicemail te omzeilen op een
(mobiele) telefoon
Instelbaar valalarm
(gevoeligheid 1-100)
Tweeweg-gesprek
Locatiebepaling (is ook mogelijk
in APP)
Afmetingen: 59mm x 42mm x
15mm
Nettogewicht: 48 Gram

voor € 169,99
BEKIJK & BESTEL

Avium Libero

4G GPS-horloge met valalarm

De Libero is een GPS-horloge van Avium met een mooi nieuw design en
maakt gebruik van het 4G netwerk. Dit biedt meerdere functionaliteiten,
instellingen en ook snellere communicatie. Een compleet GPS-horloge
met vele, moderne functies en toch eenvoudig in het gebruik. De
basisfunctie is veiligheid, in de vorm van een SOS-knop naar 3 nummers
en een instelbaar valalarm.

Daarnaast heeft de Libero vele functies zoals een touchscreen display,
stappenteller, slaapmonitor, alarmklok en medicijnenmelder. Een
telefoonboek voor 10 nummers en u kunt ook videobellen met de
ingebouwde HD camera. Verder is dit GPS-horloge voorzien van een 500
mAh accu en een Nederlandstalig display. De Libero is waterproof (IP67).

De Libero wordt geprogrammeerd geleverd met een prepaid simkaart. U
bent NIET gebonden aan een duur, doorlopend service-abonnement!
Bovendien kunt u profiteren van €10 bel- en datategoed.

voor € 159,99
BEKIJK & BESTEL
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