
     unieke aanbiedingen

Uw partner in artikelbeveiliging

Voor u hebben we 3 unieke aanbiedingen geselecteerd, om uw winkel beter te 
beveiligen tegen derving, méér te verkopen en een gratis advies over artikelbeveiliging.

 Ruil uw oude EM antennes 
nu voordelig in.

 Hyperguard, dé oplossing voor 
georganiseerde misdaad.

 Bon voor een gratis 
check van uw winkel.

3

1.

2.

3.

Kuik Winkel Beveiliging Systemen KWBS 
Kruin 1 
1275 AX  Huizen
T:  035 8888672 
F:  084 8840773 
Ronald.kuik@partner.checkpt.com
www.checkpointsystems.nl 



INRUILACTIE

Uw partner in artikelbeveiliging

Voordelen RF t.o.v. EM:

 � Terugbrengen van de energiekosten met meer dan 70% ! 

 � Door toepassing van de nieuwste digitale 
RF technologie zijn minder antennes nodig en dus grotere 
klantvriendelijke doorgangen (meervoud) 

 � Lagere investering per winkel

 � Betere detectie (tot wel 98%), inclusief vloerantenne 

 � Grotere keuze  in accessoires

 � Mogelijkheid deactivatie in scan integreren

 � Betere deactivatie, daardoor terugdringen van valse alarmen

 � RF is de «wereld» standaard geworden

 � Door de innovatie in RF labels, kunt u nu al uw producten 
met RF labels beveiligen. Ook al uw kleinere producten ! 

 � Door remote service kunnen eventuele storingen snel 
verholpen worden

 � Integratie van klantentelling behoort tot de mogelijkheden 

Bel uw Checkpoint 
partner om u te 
laten adviseren.

 Ruil uw oude EM of RF antennes in voor 
de allernieuwste RF ECO technologie.1.



Volgens detailhandel Nederland wordt 1 op 3 winkeldiefstallen gepleegd 
met een geprepareerde tas. De schade van deze vooral door Oost-
Europese bendes gepleegde diefstallen is 120 miljoen euro per jaar. 

Het gaat om tassen, jassen en zelfs 
kinderwagens met een dubbele wand van 
bijvoorbeeld aluminiumfolie. 
Detectiepoortjes dringen hier niet 
doorheen en daarom heeft de 
beveiligingsinstallatie niet door dat er 
kleding of electronica in de zak zit die de 
winkel verlaat.

Checkpoint heeft hier de oplossing voor  
Metalpoint Hyperguard; Een nieuwe 
digitale, software-gestuurde oplossing die 
geprepareerde tassen detecteert die door 
de georganiseerde winkelcriminelen 
gebruikt worden.

De MetalPoint Hyperguard heeft de 
mogelijkheid qua detectie onderscheid te 
maken in:

 � Geprepareerde tassen

 � Metalen karren en trolleys 
 
Alle kunnen seperaat gedetecteerd worden en verbeteren de 
betrouwbaarheid van het alarm, daarnaast schrikken ze de 
georganiseerde winkelcriminaliteit af. 

Laat u vandaag nog adviseren over de mogelijk-
heden in uw winkel. Neem contact op met uw 
adviseur, zie voorblad.

 Hyperguard, dé oplossing voor 
georganiseerde misdaad.2.



www.CheckpointSystems.com
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GRATIS BON

Uw partner in artikelbeveiliging

Wilt u weten of uw winkel 
voldoende is beveiligd tegen 
diefstal of wilt u méér verkopen ? 
Maakt u dan vrijblijvend een 
afspraak om u te laten adviseren. 
Zie voor contactgegevens de 
voorzijde van de brochure.

Stuurt u ingevulde bon naar fax  
084 8840773 of meld u direct 
aan op www.checkmijnwinkel.nl

 Bon voor een gratis 
Check van uw winkel.3.
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Adres:

Postcode + Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:


