
De feestdagen staan al weer voor de deur!.
Uw inkopen voor deze voor u belangrijke periode arriveren nu en in de 

komende periode bij u in de winkel. 

Najaarsaanbieding

Aktievo

•
•
•

•

•

WW
BeSure Nederland | Remmingweg 19-S 1332 RM Almere | Tel: +31 36 841 9133
e-mail : sales @besure-nl.com | website: www.besure-nl.com

Tijd dus om NU uw producten te beveiligen tegen winkeldiefstal!
Koop daarom nu uw beveiligingslabels van topkwaliteit voor alle mogelijke 

systemen extra voordelig in bij BeSuRe Nederland! 

Onze najaarsaanbieding is geldig tot 1 november 2017, maar ook de rest van het 
jaar kunt u met interessante staffelkortingen bij ons inkopen

orwaarden:

franco levering vanaf € 150,00 
bij bestelling op rekening altijd 
€ 13,50 factuur- en 
administratiekosten. Gratis bij 
bestelling en betaling via onze 
webshop
alle vermelde bedragen zijn 
excl. BTW
Leveringen geschieden altijd 
onder onze Algemene 
voorwaarden 

BEL VOOR UW BESTELLING: 036 841 9133
OF MAIL: SALES@BESURE-NL.COM

KIJK OP

W.BESURE-NL.COM

geldig tot 01 november 2017
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EENMALIGE EN UNIEKE AANBIEDING!
BESURE CLASSICO 8,2 MhZ RF DUAL

• Bestaande uit:
• 1  x transmitter antenne (TX)
• 1 x receiver antenne (RX)
• Power supply
• afstand tussen de antennes bij:

o Mini hardtag: 200 cm *
o 40 x 40 mm soft label: 180 cm*
o 30 x 30 mm soft label: 160 cm*
o 15 x 52 mm soft label: 145 cm*
o 25 x 28 mm soft label: 120 cm*

* aan de buitenzijde van de antennes
(detectieafstand/2)-10%

• INCLUSIEF INSTALLATIE 
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