
Check www.loxup.nl/producten voor meer 
informatie en beschikbaarheid van partners.

KEY 
pakket

De ingrediënten 
voor een perfecte 
basisbeveiliging. 

KEYsafe 
pakket

BeSAFE 
pakket

BeCLEVER 
pakket

Voor nét dat beetje 
extra comfort. 

Je deur bedienen als 
een pro. 

Eindeloze 
(bedienings)

mogelijkheden 
binnen handbereik.

Met zorg en aandacht hebben wij, in 
samenwerking met onze partners, de 
volgende pakketten voor je samengesteld:  

pakketten
jouw pakket naar vrijheid én veiligheid



wat je van onze 
slotenexperts mag 
verwachten: 

Deskundig advies 

Eerlijke prijzen 

SKG gecertificeerde producten 

Hoogwaardige oplossingen 

Vakkundige installatie 

Service & onderhoud 

Alle producten waar onze partners 
mee werken zijn stuk voor stuk 
gekeurd volgens de strengste 
richtlijnen en voldoen aan de 
gestelde wet- en regelgeving. 

Voor welk pakket je ook gaat; 
je kiest gegarandeerd voor de 
inbraakwerendste oplossing die er is! 

Houd er rekening mee dat niet ieder 
pakket geschikt is voor elke situatie. 
Maak dan ook eerst een afspraak met 
één van onze partners. Samen met 
een slotenexpert uit jouw regio bekijk 
je wat het beste past! 

Check www.loxup.nl/producten voor meer 
informatie, beschikbaarheid en prijzen! 

basis

bonus 

advies

“altijd een betrouwbare 
slotenexpert bij jou in 
de buurt!”



pakket 1: key
de ingrediënten voor een perfecte 
basisbeveiliging
 
De ingrediënten uit het LOXUP KEY pakket zorgen 
voor de perfecte basisbeveiliging. Zo voorziet 
het kwalitatief hoogstaande (SKG***) slot uit 
dit pakket je van een driedubbele beveiliging 
in een handomdraai. Het meegeleverde HMB 
veiligheidsbeslag voorkomt de populaire 
inbraakmethode kerntrekken. Alsof dat niet 
genoeg is, trekt dit slot kromme deuren recht, 
waardoor tocht tot het verleden behoort. En dit 
scheelt aanzienlijk in energiekosten!  

voor nét dat beetje extra comfort 
 
Met het slot uit het LOXUP KEYsafe pakket hoef 
je je nooit meer druk te maken of je jouw (voor)
deur wel op slot hebt gedraaid. Dat doet dit 
SKG** veiligheidsslot namelijk voor je, handig! 
Het slot vergrendelt jouw deur op drie punten 
middels een driepuntssluiting. Extra veilig dus! Het 
meegeleverde HMB veiligheidsbeslag voorkomt 
de populaire inbraakmethode kerntrekken. Met 
dit pakket kies je dus voor net dat beetje extra 
comfort.

pakket 2: keysafe

Check www.loxup.nl/producten voor meer 
informatie, beschikbaarheid en prijzen! 



pakket 3: besafe
je deur bedienen als een pro 
 
Wil je jouw (voor)deur openen met een 
afstandsbediening, pincode of vingerscan? Dan is 
het LOXUP BeSAFE pakket absoluut een aanrader! 
En voor dat extra veilige gevoel draait dit slimme 
SKG** veiligheidsslot jouw voordeur op drie punten 
automatisch op slot. Bonus: Met het meegeleverde 
HMB veiligheidsbeslag voorkom je de populaire 
inbraakmethode kerntrekken. Handig, sleutelloos
en wel zo veilig dus!  

je deur bedienen als een pro 
 
Wil je de crème de la crème binnen de 
deurbeveiliging, dan kies je voor het LOXUP 
BeCLEVER pakket! Naast de functionaliteiten van 
de andere pakketten, houd je met dit pakket 
middels een app op je telefoon alles in de gaten. 
Zo zie je eenvoudig wie er wanneer jouw deur 
heeft geopend en kun je een betrouwbaar iemand 
(tijdelijk) toegang verlenen. Alle informatie 
wordt veilig opgeslagen in de Cloud. Niet alleen 
ontzettend handig, maar ook superveilig! 

pakket 4: beclever

Check www.loxup.nl/producten voor 
meer informatie, beschikbaarheid en prijzen! 


