
Verden ændre sig løbende, vi 
stiller løbende nye krav til os 
selv og vore omgivelser. 
I denne forbindelse er noget af 
det vigtigste for de fleste, at sikre 
ens og familiens værdier.

Derfor er det vigtigt, som alt 
andet her i livet, at afgøre med sig 
selv og sin familie hvad det er for 
et mål vi ønsker os i forbindelse 
med sikring af vort hjem / værdier.

Pkt.1
Et dit hjem 
sikkert som en borg? 
I 2010 var der 81.300 indbrud i 
beboelser. Se på din bolig med 
tyvens øjne og find ud af, hvor-
dan du sikrer boligen - både i 
hverdagen, når du flytter eller 
bygger om. Få også gode råd om 
forsikring, nabohjælp, og hvad 
man gør, hvis uheldet er ude.

Pkt.2
Jo sværere det er for tyven at 
bryde ind, des større er sand-
synligheden for, at han giver 
op og går sin vej.
Et sikkert hjem betyder tryghed 
for dig og din familie.

Men inden du går i gang, bør du 
overveje balancen mellem risiko 
for indbrud og graden af sikker-
hed. Det skulle jo nødigt blive så-
dan, at tyverisikringen hæmmer 
jeres daglige liv i hjemmet, og at I 
konstant bliver mindet om faren 
for indbrud.

Pkt.3
Undgå uventede ”gæster”
Det er vigtigt at sikre hjemmet 
mod indbud - også selvom du er 
hjemme. Det er jo ikke sikkert, 
tyven ved, du er hjemme. Over 
halvdelen af alle indbrud sker 
om dagen mellem kl. 8-16. Nogle 
indbrud sker endda, mens bebo-
erne er hjemme. Hvis du f.eks. 
sover eller soler dig i haven, kan 
det godt se ud som om du ikke 
er hjemme.

Derfor skal du sørge for at sikre 
dit hjem også når du er hjemme.

GodE råd
Pkt.1
Gør det til en vane altid at 
låse yderdørene. 

Det gælder også terrassedøren, 
som i hvert 6. tilfælde er tyvens 
foretrukne indgang. Luk vindu-
erne.

Pkt.2
Hvis nogen banker på / ringer 
på, da altid overvej om det er 
fornuftig at lukke vedkom-
mende ind.

Alternativer til at afdække en 
del af ovenstående utryghed:

Adgangskontrol kan være alt fra 
en enkel dørtelefon til avancerede 
systemer, der er integreret med vi-
deoovervågning og kortlæser ect.

dørtelefonsystem med eller 
uden video.

Monteres ved indgangsdøren / 
dørene til ejendommen som for-
bindes med en station i boligen, 
hvor der kan vurderes hvem man 
vil lukke ind.

Alarmsystem i hjemmet

Alarmens centralenhed placeres 
oftest i din entre eller bryggers. 
Når du kommer hjem får du et 
signal på alarmens central. Det 
betyder at du er den første der 
kommer hjem, og at der ikke er 
nogen i huset. Den har en ind-
bygget sirene som ved alarm hy-
ler i x min, eller indtil alarmen 
bliver slået fra.

Adgangskontrolsystem
System der tilgodeser behovet 
for fleksibel sikkerhed både nu 
og i fremtiden. Der monteres 
en enhed på hver dør, der skal 

Sikkerhed / styring / 
overvågning i hjemmet

indgå i adgangskontrolsystemet. 
Hver enhed er kodet, så den har 
oplysninger om, hvilke kort eller 
brikker der er godkendt til pas-
sage. Det er let og hurtigt at op-
gradere, udvide eller ændre sy-
stemet, hvis behovet for sikring 
og fleksibilitet ændrer sig.

Fås i en wireless udgave. Med 
Wireless kan man fra centralt 
hold låse eller låse op, ligesom det 
er muligt at opdatere adgangsret-
tigheder til den enkelte dør. End-
videre får administrator loghæn-
delser retur fra døren, så man kan 
se hvem der har passeret.

Teknologien i adgangskort og 
adgangsbrikkerne gemmer in-
formationer på en eller flere sek-
torer, hvilket betyder, at samme 
kort eller brik som bruges dertil 
også kan kombineres med en 
lang række andre funktioner som 
f.eks. tidsregistrering, identifika-
tion og server log on.

GPS tracking 
– Sporingssystem
Er et system hvor effekter bliver 
monteret med en sender som 
man løbende kan følge hvor be-
finder sig.

Fremtiden overvågning 
af dit hjem – vejen til det 
intelligente hjem
Med et overvågnings system 
kommer vi et skridt nærmere det 
innovative hjem uden at bygge 
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Sikkerhed / styring / 
overvågning i hjemmet

hele huset om.
Ved ændring af nogle el-in-

stallationer samt installation af 
software program får man mu-
lighed for at overvåge og styre af 
adgangskontrol, elforbrug, over-
vågning af dit hjem, vandforbrug 
og varmeforbrug m.m. via pc el-
ler smart phone.

Mulighederne er mange for at 
sikre sig mod tyveri, og en grun-
dig overvejelse er nødvendig for 
at vælge den korrekte løsning. Vi 
tilbyder en gennemgang af dine 
risici, så du præcis ved, hvad du 
skal tænke på - og ikke mindst, 
hvad tyven tænker på!

En optimal tyverisikring er 
præventiv, giver tryghed og er en 
rigtig god investering i forhold 
til udgiften i forbindelse med ek-
sempelvis et indbrud, hvor sure 
timer skal bruges på udfyldelse 
af forsikringspapirer og den tabte 
arbejdsfortjeneste kan koste dyrt. 
Det kan i visse tilfælde også med-
føre billigere forsikringspræmie 
ved bedring sikring af ens hjem 
samt værdier.

Såfremt I måtte have yderligere 
spørgsmål eller er interesserede 
i ovenstående eller evt. et møde, 
står vi gerne til disposition. Euro 
Group har hovedkontor i Jylland, 
med afdeling i Gladsaxe.

Besøg vores leverandørguide på

PrIVATBoLIGEN.dK 

og find din leverandør

Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, 
hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle 
leverandør.

NB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

Overskovvej 27    8362 Hørning
Tlf. +45 86 51 21 16    Fax +45 32 12 21 16

mail@eurogp.dk    www.eurogp.dk

Containervask
Dørtelefoner
Indgangspartier samt vinduer 
i aluminium
Underjordiske affaldsøer og 
affaldsøer på jorden

Jysk firma men landsdækkende
som blandt andet tilbyder følgende:

Dørtelefoner og overvågningssystemer
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