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Der findes også en PROTECT tågekanon
til dine sikkerhedsbehov
Intet rum er for lille eller stort. Du kan også vælge en skjult
montering!
• Beskyt hæveautomat-rum, værdiboksene, it-udstyr, møbler
& lamper etc.
Eller læsseområde i forbindelse med pengetransporter
• En beskeden investering med lave driftsomkostninger.
Hurtig tilbagebetalingstid
• Op til 5 års garanti
• “Tågen” efterlader ingen spor og er fuldstændig ufarlig for
levende væsener, elektronik og inventar



Dette er fra en overvågningsvideo, hvor tyven på 3 sekunder
tvinges ud af kontoret af sikkerhedstågen. Se den og mange
fl ere videoer på protectglobal.dk.

DEN PERFEKTE SIKRING 
NÅR BANKEN ER LUKKET!

Sikkerhedståge betyder øjeblikkelig sikring af
dine værdier!

En PROTECT tågekanon fylder et rum op med en dyne af
kunstig tåge, så tyven ikke kan se og orientere sig: Hvad han
ikke kan se, kan han ikke stjæle…!

ndbrud 20 sek. 10 - 45 min.

Sikkerhedståge holder indbrudstyve ude i op til en time.
Nok tid til vagt eller politi kan komme frem.
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SOV GODT OM NATTEN
MED SIKKERHEDSTÅGE
Banker rundt om i verden kæmper med angreb på 
hæveautomater (ATM).  De kriminelle kører store, tunge 
køretøjer ind i banken, bruger gas eller sprængstof til at 
sprænge sig vej gennem muren eller har specialsoftware, 
som kan tømme ATM’erne for penge.Angrebene gør 
naboerne og personalet bekymrede og kan føre til 
totalødelæggelse af hele bygningen. Ofte har bankerne 
store økonomiske tab efter et ATM-angreb, og det tager lang 
tid at genetablere.

Banker bør anvende sikkerhedståge for at beskytte deres 
bankboks-område, serverrum og lokaler, hvor pengene 
håndteres.Og selvom computere, fladskærme, designer-
møbler m.v. ikke længere er tyvenes foretrukne mål, så 
løber de også med det, hvis de kan.

PROTECT har løst problemet for mange banker verden over. 
På bare få sekunder gør en tågekanon det umuligt for tyvene 
at se noget som helst.

Afslappende oplevelser med familien eller venner bliver
større, når du ved, at din arbejdsplads er effektivt sikret,
når du har fri.

LÆS MERE PÅ PROTECTGLTOBAL.DK

DEN PERFEKTE SIKRING 
NÅR BANKEN ER LUKKET!
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PROTECT sikkerhedståge er hvid, tør og tæt ”tåge”. For at
stresse tyven endnu mere, kan du tilføje stroboskoplys og
sirene.

STOP TYVENE
PÅ SEKUNDER!
– Velegnet til sikring af bl.a. hæveautomater,
kontorer, it-rum og boksafdeling

 ALARM AKTIVERET

 SIKRET PÅ SEKUNDER
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Autoriseret PROTECT-installatør:

EUROPÆISK KVALITET
– DANSK DESIGN

PROTECT er på verdensplan det bedst sælgende produkt inden
for sikkerhedståge.

Salget varetages af 330 danske alarmforhandlere og partnere i
over 50 lande.

Vi har in-house teknisk hotline og produktudvikling, og vores
eksperter i alarm og elektronik yder hver dag support til
kunder i ind- og udland.

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Nogle få af vores slutkunder blandt banker og fi nansielle
institutter rundt om i verden. Læs mere om os og 
sikkerhedståge på protectglobal.dk..


