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TERWIJL U DE 
DEUR UIT BENT

BEVEILIGEN 
WIJ UW HUIS 

MET MIST



•  Xtreem snel - 250 m3 in 16 seconden
• Elegant gepatenteerd design dat past in elk huis
• 2 “shots” per patroon 
• 2 jaar garantie
• Kan in elke positie worden geïnstalleerd
• Compatible met elk alarmsysteem

• Backup accu als de stroomvoorziening uitvalt

Een nieuw 
wereldpatent op 
vloeistoftechnologie. 
De 400 ml patroon 
bevat genoeg vloeistof 
voor 2 “shots.”

Eenvoudige en snelle 
“doe-het-zelf” 
vervanging van de 
vloeistofpatroon.



Deze video laat een opname zien van een poging tot inbraak 
in een privéwoning. Al na 3 seconden staat de inbreker weer 
buiten.

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

DE PERFECTE BEVEILIGING 
TERWIJL JE 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.

Hou 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 Xtratus®

Het vervelendst om kwijt te raken zijn de onvervangbare 
dingen met een grote sentimentele waarde, zoals 
cadeautjes, erfstukken, sieraden, kunst, zilverwerk en 
meubelstukken.

Terwijl u en uw gezin de deur uit zijn, beschermen wij 
uw kostbaarheden, computers, HiFi apparatuur, geld, 
kinderspeelgoed, fietsen, auto’s of andere spullen die voor u 
van grote waarde zijn.

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

LEES ONZE FAQ EN MEER OP
PROTECTGLOBAL.COM



PROTECTGLOBAL.COM

XTratus mistkanon is speciaal ontworpen voor woningen en 
heeft een huiskamer snel met mist gevuld.

STOP INBRKERS
IN ENKELE SECONDEN!
- Geschikt voor woning en kantoor

ALARM WORDT GEACTIVEERD

BINNEN ENKELE SECONDEN BEVEILIGD
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Gecertificeerd PROTECT Mistkanon installateurc:

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

Bekijk onze bedrijfsvideo op protectglobal.com voor meer 
informatie over PROTECT en mistbeveiliging.
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