PROTECTGLOBAL.DK

MENS DU
ER UDE...

SIKRER
VI DIT HJEM

5.595 kr.
(slutkundepris inkl. moms,
ekskl. væske og montering)

• Ekstrem hurtig - 250 m3 på bare 16 sekunder!
• Elegant, verdenspatenteret, dansk design
• 2 affyringer i én væskebeholder
• 2 års garanti
• Kan monteres i alle positioner
• Kan tilsluttes ethvert alarmsystem
• Batteri-backup ved strømsvigt
Nyt verdenspatent på
væsketeknologien.
Beholderen på 400 ML
tågevæske er nok til 2
”skud”.
Hurtig og let
udskiftning af
væskebeholderen.

DEN PERFEKTE SIKRING
NÅR DU ER UDE...
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.

▲
Denne video viser en demo af et indbrudsforsøg i et privat
hjem. Efter bare 3 sekunder er tyven ude igen. Se denne og
mange andre videoer på protectglobal.dk.

Afslappende oplevelser med familien er ekstra behagelige,
når du ved, at dine værdier derhjemme er effektivt sikret
mod indbrud - på sekunder.

Xtratus SKJULER DINE
EJENDELE PÅ SEKUNDER
®

Det værste, du kan miste ved et indbrud, er uerstattelige,
personlige ting med stor affektionsværdi. Fx ægte kunst,
designer-møbler, smykker, dyrt porcelæn og sølvvarer.
Mens du og din familie er ude, beskytter vores produkter
dine værdier. Også hi-ﬁ anlæg, kontanter, børnenes legetøj,
computere, cykler – og endda biler. Alt, hvad der gør dig
glad.

LÆS MERE OM SIKKERHEDSTÅGE
PÅ PROTECTGLOBAL.DK

STOP TYVENE
PÅ SEKUNDER!
– Velegnet til hjemmet og mindre erhverv

ALARM AKTIVERET

SIKRET PÅ SEKUNDER
Xtratus tågekanonen er designet til private hjem og dækker
hurtigt en stue.

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.
Autoriseret PROTECT-installatør:

PROTECT A/S
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