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WANNEER 
DE BANK 

GESLOTEN IS

BEVEILIGEN 
WIJ UW PINAUTO-
MATEN MET MIST



Voor al uw wensen bestaat er een PROTECT 
mistkanon die bij u past
Geen ruimte is te groot of te klein. Verborgen installatie ook 
mogelijk!

• Beveilig de gebieden rondom de pinautomaten, kluizen,   
 elektronica en het interieur, of zelfs de los- en laadplekken  
 van het geld. Voorkom dat overvallers of inbrekers   
 verder naar binnen kunnen doordringen.

• Een bescheiden investering met lage bedrijfskosten, snelle   
 terugverdientijd en tot wel 5 jaar garantie.

• Laat geen sporen achter. De mist is niet schadelijk voor   
 mensen, dieren, kleding, meubels, computers en andere   
 elektronica



Deze video opname laat een poging tot inbraak zien in een 
kantoor. Al na 3 seconden staat de inbreker weer buiten. Alle 
waardevolle spullen zijn onaangeroerd gebleven.

Bekijk deze en nog vele andere video’s op protectglobal.com

DE PERFECTE BEVEILIGING 
WANNEER U DE DEUR UIT 
BENT...
Mistbeveiliging betekent onmiddelijke beveiliging 
van uw kostbaarheden!

Een PROTECT Mistkanon vult de ruimte met een dichte mist 
zodat de indringer niets kan zien. Wat hij niet kan zien, kan 
hij ook niet stelen!

Inbraak 20 sec. 10 - 45 min.

Houd inbrekers tot een uur lang buiten – lang genoeg totdat de 
politie of beveiligingsdienst arriveert.
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VOOR UW VEILIGHEID - 
EEN GOEDE NACHTRUST 
MET MISTBEVEILIGING
Over de hele wereld zijn pinautomaten een doelwit 
voor overvallen. De criminelen rammen muren in om 
de pinautomaten naar buiten te slepen, blazen de 
pinautomaten op met gas of explosieven of gaan fysiek de 
pinautomaten te lijf met speciale software om ze te legen. 
Door dit  soort aanvallen worden mensen onrustig en het 
brengt grote schade met zich mee aan de gebouwen en 
pinautomaten. Het kost de bank handenvol geld om dit te 
herstellen. 

Banken zouden de gebieden rondom hun kluis, balie en 
kantoorruimtes waar met geld wordt gewerkt moeten 
beveiligen met mistbeveiliging. En zelfs nu computers, 
flatscreens, designer meubels en dergelijke niet meer het 
favoriete doelwit vormen in banken, trekken ze nog steeds 
criminelen aan. 
PROTECT heeft een oplossing voor al deze problemen. Het 
mistkanon ‘verblindt’ de criminelen simpelweg in enkele 
seconden.

U kunt meer genieten van de ontspannen momenten met 
uw gezin, wanneer u weet dat uw bedrijf en kostbaarheden 
binnen enkele seconden beveiligd zijn. 

LESS MEER OP PROTECTGLOBAL.COM

DE PERFECTE BEVEILIGING 
WANNEER U DE DEUR UIT 
BENT...



PROTECTGLOBAL.COM

PROTECT mistbeveiliging is wit, dicht en droog. Daarnaast 
kunt u een stroboscoop en sirene toevoegen voor extra 
desoriëntatie.

STOP INBREKERS IN 
ENKELE SECONDEN!
- Geschikt voor winkels, magazijnen en 
kantoren

ALARM WORDT GEACTIVEERD

BINNEN ENKELE SECONDEN BEVEILIGD
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Gecertificeerd PROTECT Mistkanon installateur:

EUROPESE KWALITEIT 
– DEENS DESIGN

PROTECT is het best verkopende mistbeveiligingssysteem en is 
wereldleider op het gebied van mistbeveiliging. 

Onze ontwikkeling en technische ondersteuning worden 
uitgevoerd door onze experts op het gebied van elektronica en 
mistbeveiliging - zowel lokaal als wereldwijd.
Wij verkopen onze innovatieve producten in meer dan 50 
landen via een netwerk van toegewijde distributeurs en 
installatiemonteurs.

PROTECT BENELUX bv
Banterij 4 · 1046 AN Amsterdam · Tel.: (+31) 20 497 3441

info@protectbenelux.nl · protectglobal.nl

Hier zijn slechts een paar van onze tevreden eindgebruikers 
in de wereldwijde banksector. Ga voor onze video’s en meer 
informatie over PROTECT op onze website protectglobal.com.


