SUPERJACK

NOG MEER GEMAK EN VEILIGHEID
SUPERJACK ACCESSOIRES
Hoewel de basisset van onze hekopeners al zorgt voor een probleemloze bediening van uw hek, kunt u met
deze accessoires nog meer gemak en veiligheid toevoegen aan u automatische hekbediening. Bedien uw
hek met uw smartphone, geef ieder gezinslid een eigen handzender en zorg met codesloten ervoor dat
alleen mensen binnenkomen die u binnen wilt laten komen. Upgrade uw automatische hekbediening met
deze accessoires.

SJ A801, 2-kanaals handzender
Compacte afstandsbediening met
2 kanalen om meerdere hekken te
bedienen. Voor iedere gebruiker een
handzender!
€ 36,–

SJ A802, 4-kanaals handzender
Deluxe afstandsbediening met 4
kanalen om meerdere hekken/deuren
mee te bedienen! Stijlvol gemak!
€ 46,–

SJ A833, drukknop voor buiten
Een stijlvolle drukknop voor
buitentoepassing. Eenvoudig te
monteren. Met één druk op de knop
bedient u de poort.
€ 18,–

SJ A811, codeslot draadloos
Alleen toegang voor wie u binnen
wilt laten! Een code opent het
hek. Draadloos systeem, dus zeer
eenvoudige installatie.
€ 118,–

SJ A812 S, codeslot bedraad
Met een magneetkaart of via een code
is uw hek te bedienen. Erg handig en
gecontroleerde toegang!
€ 118,–

SJ A812 L, codeslot bedraad
Met een magneetkaart of via een code
is uw hek te bedienen. Erg handig en
gecontroleerde toegang! Extra op deze
versie is een handige belfunctie.
€ 118,–

BEDIENEN VIA SMARTPHONE

SJ A860, videofoon draadloos
Zien wie er voor het hek staat voordat
u open kan heel geruststellend zijn.
Contact met uw bezoeker, directe foto
opname en een knop om het hek te
bedienen.
€ 295,–

SJ A863, videofoon bedraad
Zien wie er voor het hek staat voordat
u open kan heel geruststellend zijn.
Contact met uw bezoeker, directe foto
opname en een knop om het hek te
bedienen.
€ 195,–

SJ A870, smartphone module
Open het hek of de deur via uw smartphone! Deze module maakt openen
van het hek met vooraf geselecteerde
telefoonnummers mogelijk. Maakt
afstandsbediening overbodig en het geeft
u de mogelijkheid uw hek te openen op
afstand.
€ 195,–

Voor een overzicht van alle mogelijke accessoires verwijzen wij u graag naar:

Uw dealer:

Alle prijzen zijn consumentenprijzen, in Euro, inclusief B.T.W.

Meer informatie: www.superjack.nl

