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NÅR JEG FORLADER
MIT KASINO

ER MINE
VÆRDIER SIKREDE
MED TÅGE

STOP TYVENE
PÅ SEKUNDER!
– Velegnet til kasinoer og spillerhaller

ALARM AKTIVERET

SIKRET PÅ SEKUNDER
PROTECT sikkerhedståge er hvid, tør og tæt ”tåge”. For at
stresse tyven endnu mere, kan du tilføje stroboskoplys og
sirene.

DEN PERFEKTE SIKRING
NÅR SIDSTE MAND ER GÅET...
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…!

Indbrud

20 sek.

10 - 45 min.

Sikkerhedståge holder indbrudstyve ude i op til en time.
Nok tid til vagt eller politi kan komme frem.

▲
Dette er fra en overvågningsvideo, hvor tyven på kun få
sekunder tvinges ud af spillehallen af sikkerhedstågen.
Se den og mange ﬂere videoer på protectglobal.dk.

SOV GODT OM NATTEN
MED SIKKERHEDSTÅGE
De ﬂeste spillemaskiner spytter ikke længere gangbar mønt
ud ved gevinst. Derfor går tyvene målrettet efter vekselautomaterne, når de bryder ind i kasinoer og spillehaller.
Det har fået mange installatører af spilleautomater til at tilbyde kombinerede løsninger med både sikkerhedståge, spillemaskiner og vekselautomater. For med ødelagte og tomme
vekselautomater er kasinoer og spillehallerne nødsaget til at
holde lukket med tabt fortjeneste til følge.

TÅGEKANONER TIL
DIN SIKKERHED
• Intet rum er for lille eller stort
• Vælg mellem ﬂere modeller afhængig af behov
• Beskyt vekselautomater osv.
• 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

”

GALA GROUP
REDUCEREDE
INDBRUDSRATEN
MED HELE 95 %

Hos Gala Group i England og Skotland reducerede man på
8 måneder indbrudsraten med hele 95 % ved at installere
tågekanoner i 167 bingohaller. Det fortæller regional sikkerhedschef Ray Stribley, Gala Group. Ejeren af Stars & Bars
Casino, Andrew Roberts, i Australien siger: ”Jeg sover roligt
om natten nu og er selvsagt meget glad for den beskyttelse,
PROTECT yder – det er mit forsikringsselskab også”, slutter
Andrew Roberts. ”Det kan helt sikkert betale sig med sikkerhedståge”, siger installatør af spillemaskiner, John Brochstedt fra J.B. Service. Og Kurt Nielsen fra Automat Fyn bakker ham op: ”Efter installation af tågekanonerne stopper
indbruddene helt”.
I spillehallen Guldminen i Randers brugte en tyv kun 12 sek.
på at ﬁnde ud af, at han ikke kunne vinde over PROTECT
tågekanonen, hvorefter han ﬂygtede ud igen. ”Det er jo fuldt
bevis for, at tågen virker”, siger indehaver Torben Knudsen.

Nogle få af vores slutkunder blandt kasinoer og spillehaller.
Læs mere og se videoer på protectglobal.dk.

PROTECTGLOBAL.DK

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.

Se vores ofﬁcielle præsentationsvideo på protectglobal.dk og
se mere om PROTECT og sikkerhedståge.
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