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NUL INDBRUD
OG TYVERI

UNDER BYGGERIET!

EN MOBIL 
TÅGEKANON SIKRER

VÆRDIERNE

PROTECT BRAVO er ikke kun en fordel for byggeriet. Den kan 
bruges i mange sammenhænge, hvor en fl ytbar løsning er et 
plus. Fx fra sommerhuset til den alm. bolig - og omvendt.

MOBIL TÅGEKANON
TIL MANGE FORMÅL
Den mobile PROTECT BRAVO tager kun få minutter at 
sætte op. Den sikrer private hjem, så familier kan tage på 
ferie med ro i maven og uden at tænke på tyveri af deres 
smykker, møbler, elektronik osv. Andre muligheder:
 
• Sommerhuse
• Campingvogne
• Kunstudstillinger og events
• Midlertidig opbevaring
• Messestande
• Opbevaring af skoleelevers tablets
• Eksamenslokaler med mange computere

Din PROTECT BRAVO-forhandler:

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

info@protectglobal.com · protectglobal.com

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

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.



ET FLEKSIBELT 
BYGGEKLODSSYSTEM
PROTECT er verdensomspændende, og vi har derfor 
gjort BRAVO-løsningen til et fl eksibelt og økonomisk 
byggeklodssystem. Tilbehør som alarmsystemet, 
bevægelsesfølere, vogn m.v. vælges og indkøbes udenom 
PROTECT. Til gengæld leverer PROTECT førsteklasses 
tågekanoner til optimal sikring af byggematerialer.
Tænker du, at sikkerhedståge er den optimale
løsning for dig, henviser vi gerne til producenter
af tilbehøret.

En PROTECT BRAVO står 
klar til at sikre inventaret 
i et næsten færdiggjort 
køkken.

En PROTECT BRAVO i aktion i et endnu ikke færdigbygget 
rækkehus. Udseendet på tilbehøret varierer fra installatør til 
installatør.

De fl este alarmsystemer kan betjenes med en 
smartphone-app. På denne måde kan du styre

og overvåge PROTECT BRAVO fra sofaen.

DEN PERFEKTE SIKRING NÅR 
SIDSTE MAND ER GÅET…

PROTECT BRAVO: 
Tågekanon på vogn med 
alarmsystem bagpå 
og PROTECT Security 
Sounder (sirene) foran.

Undgå indbrud, tyveri og hærværk
på byggepladsen
PROTECT BRAVO er et uafhængigt, mobilt alarmsystem med
med sikkerhedståge og med mulighed for en sirene og 
stroboskoplys.
Perfekt som midlertidig sikring mod indbrud, tyveri og 
hærværk.

•  Undgå genanskaffelser og spar penge

• Ingen forsinkelser i byggeriet p.g.a. tyveri/hærværk

• Reducerer svindkontoen væsentligt

• Afl ever byggeriet til glade kunder

• BRAVO: Alt i ét-løsning – skal kun tilsluttes strøm

• 100 % monitoreret sikringsløsning

• Betjenes fx fra alarmsystemets smartphone-app

• Sover ikke og tager ingen pauser!

• Flyttes let fra byggeri til byggeri

• Bruges fx i skurvogne, énfamilieshuse og industribyggeri

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…eller ødelægge!

PROTECT BRAVO er en alt i ét-løsning, som blandt mange 
andre ting beskytter:

• Hårde hvidevarer/VVS
• Skabe
• Belysning

Sikkerhedståge fra PROTECT er 100% ufarligt for levende 
væsener, inventar og elektronik. Det efterlader ingen spor og 
er godkendt af adskillige testinstitutter verden over.
Læs mere på protectglobal.dk.

• Værktøj
• Vinduer og døre
• Gulve

PROTECT. Til gengæld leverer PROTECT førsteklasses 
tågekanoner til optimal sikring af byggematerialer.
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