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KUNDER OCH 
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ÄR GLADA

NÄR BANKEN 
ÄR SÄKRAD 
MED DIMMA



Det finns en PROTECT dimkanon
även för dina behov
Inget utrymme är för stort eller för litet. Det går också att
göra dolda installationer!
• Skydda rum med uttagsautomater, bankfack, IT-utrustning,
   möbler och lampor etc.
   Eller lastområdet i samband med penningtransporter.
• En blygsam investering med låga driftskostnader, som
   snabbt lönar sig och med upp till 5 års garanti
• Lämnar inga spår efter sig och dimman är fullständigt
   oskadlig för människor, djur, kläder, möbler och IT- och
   annan elektronisk utrustning



Detta är från en övervakningsvideo, där tjuven på 3 sekunder
tvingas ut från kontoret av säkerhetsdimman. Du kan se den
och många fl er videor på protectglobal.se

DEN PERFEKTA SÄKERHETEN 
NÄR BANKEN ÄR STÄNGD!

Dimskydd betyder omedelbart skydd av dina
värden!

En dimkanon från PROTECT fyller snabbt ett rum med tät
sä kerhetssdimma, så att inkräktaren inte kan se något, och
bygger på principen att man inte kan stjäla det man inte kan
se.

Inbrott 20 sekunder 10 - 45 minuter

Håll inkräktarna borta i upp till en timme - gott om tid för
polis eller vaktpersonal att komma till platsen.

s



VAR PÅ DEN SÄKRA SIDAN
- SOV GOTT MED DIMSKYDD
Banker runt om i världen kämpar mot ATM-attacker. Det 
är vanligt förekommande att stora, tunga fordon kör in i 
banken och använder gas eller sprängämnen för att ta sig 
igenom väggen eller att de har speciell programvara som 
kan tömma bankomaterna på pengar. Anfallen resulterar 
i oroliga grannar och personal och kan leda till total 
förstörelse av hela byggnaden. Ofta innebär en ATM-attack 
stora finansiella förluster för bankerna och det tar lång tid 
att bygga om.

Bankerna bör använda säkerhetsdimma för att skydda sin 
bank, server och lokaler där pengarna hanteras. Och även 
om datorer, plattskärmar, designmöbler etc. inte längre 
är tjuvarnas favoritmål, så kommer de även att ta de 
föremålen om de kan. 

PROTECT har löst problemet för många banker över hela 
världen. På bara några sekunder gör en dimmkanon det 
omöjligt för tjuvarna att se någonting.

Avkopplande stunder med familjen blir ännu skönare när du
vet att din verksamhet och dina värden är effektivt säkrade
på några sekunder.

LÄS MERA PÅ PROTECTGLOBAL.SE

DEN PERFEKTE SIKRING 
NÅR BANKEN ER LUKKET!



PROTECTGLOBAL.DK

PROTECT:s säkerhetsdimma är vit, tät och torr, och för att
stressa tjuven ännu mer kan du lägga till blixtljus och siren.

STOPPA INBROTTSTJUVEN
PÅ SEKUNDER!
– Lämpligt för att säkra bl.a. bankomater,
kontor, serverhall och bankfacksavdelning

 LARMET AKTIVERAS

 SÄKRAT PÅ SEKUNDER
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Auktoriserad PROTECT-installatör:

EUROPEISK KVALITET
– DANSK DESIGN

PROTECT är världsmarknadens bäst säljande produkt inom
säkerhetsdimma.
Försäljningen sker via 330 danska larm installatörer och
partner i över 50 länder.
Vi har in-house teknisk hotline och produktutveckling, och
våra experter på larm och elektronik ger varje dag support till
kunder både i Danmark och i utlandet.

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

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Några få av våra slutkunder bland banker och fi nansinstitut.
Läs mer om oss och säkerhetsdimma på protectglobal.se


