
Testaa kotisi turvallisuustarve!Testaa kotisi turvallisuustarve!Testaa kotisi turvallisuustarve!Testaa kotisi turvallisuustarve!

Tiesitkö, että ....Tiesitkö, että ....Tiesitkö, että ....Tiesitkö, että ....

Suomessa tehdään n. 7000 asuntomurtoa vuodessa.Suomessa tehdään n. 7000 asuntomurtoa vuodessa.Suomessa tehdään n. 7000 asuntomurtoa vuodessa.Suomessa tehdään n. 7000 asuntomurtoa vuodessa.

Siis 19 murtoa vuoden jokaisena päivänä.Siis 19 murtoa vuoden jokaisena päivänä.Siis 19 murtoa vuoden jokaisena päivänä.Siis 19 murtoa vuoden jokaisena päivänä.

Palovahinkoja tapahtuu vuosittain yli 3.000 rakennuksessa.Palovahinkoja tapahtuu vuosittain yli 3.000 rakennuksessa.Palovahinkoja tapahtuu vuosittain yli 3.000 rakennuksessa.Palovahinkoja tapahtuu vuosittain yli 3.000 rakennuksessa.

Yksityisyyden suojaa arvostetaan nykyään yhä enemmän.Yksityisyyden suojaa arvostetaan nykyään yhä enemmän.Yksityisyyden suojaa arvostetaan nykyään yhä enemmän.Yksityisyyden suojaa arvostetaan nykyään yhä enemmän.

Kodissa vierailevien ei tarvitse nähdä mm. perheenjäsenten tiliotteita tai sairaskertomuksia,Kodissa vierailevien ei tarvitse nähdä mm. perheenjäsenten tiliotteita tai sairaskertomuksia,Kodissa vierailevien ei tarvitse nähdä mm. perheenjäsenten tiliotteita tai sairaskertomuksia,Kodissa vierailevien ei tarvitse nähdä mm. perheenjäsenten tiliotteita tai sairaskertomuksia,

eikä muitakaan kodin tärkeitä papereita.eikä muitakaan kodin tärkeitä papereita.eikä muitakaan kodin tärkeitä papereita.eikä muitakaan kodin tärkeitä papereita.

Kaso Oy on kehittänyt KodinTurvaKeskuksen kodin sisustukseen sopivaksi  Kaso Oy on kehittänyt KodinTurvaKeskuksen kodin sisustukseen sopivaksi  Kaso Oy on kehittänyt KodinTurvaKeskuksen kodin sisustukseen sopivaksi  Kaso Oy on kehittänyt KodinTurvaKeskuksen kodin sisustukseen sopivaksi  

turvalliseksi säilytyspaikaksi.turvalliseksi säilytyspaikaksi.turvalliseksi säilytyspaikaksi.turvalliseksi säilytyspaikaksi.

Tuotteet ovat murtotestattu (EURO1) sekä palotestattu paloturvaluokkaan 60 PAPER.Tuotteet ovat murtotestattu (EURO1) sekä palotestattu paloturvaluokkaan 60 PAPER.Tuotteet ovat murtotestattu (EURO1) sekä palotestattu paloturvaluokkaan 60 PAPER.Tuotteet ovat murtotestattu (EURO1) sekä palotestattu paloturvaluokkaan 60 PAPER.

Valitse seuraavasta listasta ne tavarat/asiat, jotka haluat omassa Valitse seuraavasta listasta ne tavarat/asiat, jotka haluat omassa Valitse seuraavasta listasta ne tavarat/asiat, jotka haluat omassa Valitse seuraavasta listasta ne tavarat/asiat, jotka haluat omassa 

kodissasi olevan keskitetysti turvassakodissasi olevan keskitetysti turvassakodissasi olevan keskitetysti turvassakodissasi olevan keskitetysti turvassa

Valokuvat ja negatiivitValokuvat ja negatiivitValokuvat ja negatiivitValokuvat ja negatiivit SopimuksetSopimuksetSopimuksetSopimukset

TiliotteetTiliotteetTiliotteetTiliotteet KauppakirjatKauppakirjatKauppakirjatKauppakirjat

OhjekirjatOhjekirjatOhjekirjatOhjekirjat Tärkeät asiakirjatTärkeät asiakirjatTärkeät asiakirjatTärkeät asiakirjat

PC-ohjelmien asennuslevytPC-ohjelmien asennuslevytPC-ohjelmien asennuslevytPC-ohjelmien asennuslevyt TestamenttiTestamenttiTestamenttiTestamentti

PäiväkirjaPäiväkirjaPäiväkirjaPäiväkirja KirjanpitoKirjanpitoKirjanpitoKirjanpito

KameratKameratKameratKamerat VeroilmoituksetVeroilmoituksetVeroilmoituksetVeroilmoitukset

Pienet antiikkiesineetPienet antiikkiesineetPienet antiikkiesineetPienet antiikkiesineet DVD- ym. tallenteetDVD- ym. tallenteetDVD- ym. tallenteetDVD- ym. tallenteet

EU-paperitEU-paperitEU-paperitEU-paperit LääkkeetLääkkeetLääkkeetLääkkeet

Oikeuden päätöksetOikeuden päätöksetOikeuden päätöksetOikeuden päätökset Taide-esineetTaide-esineetTaide-esineetTaide-esineet

VuokrasopimuksetVuokrasopimuksetVuokrasopimuksetVuokrasopimukset PerintöhopeatPerintöhopeatPerintöhopeatPerintöhopeat

TakauspaperitTakauspaperitTakauspaperitTakauspaperit Kannettava tietokoneKannettava tietokoneKannettava tietokoneKannettava tietokone

Tuotteiden sarjanumerotTuotteiden sarjanumerotTuotteiden sarjanumerotTuotteiden sarjanumerot AseetAseetAseetAseet

OsoitekirjaOsoitekirjaOsoitekirjaOsoitekirja PassiPassiPassiPassi

HenkilökortitHenkilökortitHenkilökortitHenkilökortit RahaRahaRahaRaha

TodistuksetTodistuksetTodistuksetTodistukset LuottokortitLuottokortitLuottokortitLuottokortit

ReseptitReseptitReseptitReseptit ArvoesineetArvoesineetArvoesineetArvoesineet

SotilaspassiSotilaspassiSotilaspassiSotilaspassi KorutKorutKorutKorut

VarmuuskopiotVarmuuskopiotVarmuuskopiotVarmuuskopiot PerintöesineetPerintöesineetPerintöesineetPerintöesineet

NeuvolakortitNeuvolakortitNeuvolakortitNeuvolakortit KellotKellotKellotKellot

VakuutuskirjatVakuutuskirjatVakuutuskirjatVakuutuskirjat PostimerkitPostimerkitPostimerkitPostimerkit

RakennuspiirustuksetRakennuspiirustuksetRakennuspiirustuksetRakennuspiirustukset KokoelmatKokoelmatKokoelmatKokoelmat

MatkaliputMatkaliputMatkaliputMatkaliput Vara-avaimetVara-avaimetVara-avaimetVara-avaimet

Patentit ja patenttihakemuksetPatentit ja patenttihakemuksetPatentit ja patenttihakemuksetPatentit ja patenttihakemukset PIN-kooditPIN-kooditPIN-kooditPIN-koodit

Auton luovutuspaperitAuton luovutuspaperitAuton luovutuspaperitAuton luovutuspaperit Muuta, mitä___________________Muuta, mitä___________________Muuta, mitä___________________Muuta, mitä___________________

Muista, että olet tekemässä pitkäaikaista investointia turvallisuuteen,Muista, että olet tekemässä pitkäaikaista investointia turvallisuuteen,Muista, että olet tekemässä pitkäaikaista investointia turvallisuuteen,Muista, että olet tekemässä pitkäaikaista investointia turvallisuuteen,

jonka tulee toimia 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.jonka tulee toimia 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.jonka tulee toimia 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.jonka tulee toimia 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.
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