PROTECTGLOBAL.SE

MEDAN DU
ÄR UTE ...

SÄKRAR
VI DITT HEM

Priser från

CA. SEK

5.600,-

+ Installation, vätska & moms

• Extremt snabb - 250 m3 på bara 16 sekunder!
• Elegant, världspatenterad, dansk design
• 2 avfyringar i en vätskebehållare
• 2 års garanti
• Kan monteras i alla positioner
• Kan anslutas till varje larmsystem
• Batteri-backup vid spänningsbortfall

Nytt världspatent
på vätsketeknologin.
Behållaren på 400 ml
dimvätska räcker för
2 ”skott”.
Snabbt och lätt utbyte
av vätskebehållaren.

DEN PERFEKTA SÄKRINGEN
NÄR DU ÄR UTE ...
Säkerhetsdimma betyder ögonblicklig säkring av
din värden!
En dimkanon från PROTECT fyller upp ett rum med ett täcke
av konstgjord dimma så att tjuven inte kan se och orientera
sig: Det han inte kan se, kan han inte stjäla …!

Inbrott

20 sek.

10 - 45 min.

Säkerhetsdimma håller inbrottstjuven ute i upp till en timme.
Nog med tid för att väktare eller polis ska hinna fram.

▲
Denna video visar en demo av ett inbrottsförsök i ett privat
hem. Efter bara 3 sekunder är tjuven ute igen. Se denna och
många andra videor på protectglobal.se

Avkopplande upplevelser med familjen är extra behagliga
när du vet att dina värden därhemma är effektivt säkrade
mot inbrott – på sekunder.

Xtratus DÖLJER DINA
ÄGODELAR PÅ SEKUNDER
®

Det värsta du kan bli av med vid ett inbrott är oersättliga,
personliga saker med stort affektionsvärde. Till exempel
äkta konst, designermöbler, smycken, dyrt porslin och
silverföremål.
Medan du och din familj är ute, skyddar våra produkter
dina värden. Också hiﬁ-anläggningen, kontanter, barnens
leksaker, datorer, cyklar – till och med bilar. Allt som gör dig
glad.

LÄS MER OM SÄKERHETSDIMMA OCH
PROTECT PÅ PROTECTGLOBAL.SE

STOPPA TJUVARNA
PÅ SEKUNDER!
– Mycket lämplig för hemmet och mindre kontor

LARM AKTIVERAT

SÄKRAT PÅ SEKUNDER
Xtratus dimkanon är designad för privata hem och täcker
snabbt ett vardagsrum.

PROTECTGLOBAL.SE

EUROPEISK KVALITET
– DANSK DESIGN
PROTECT är världsmarknadens bäst säljande produkt inom
säkerhetsdimma.
Försäljningen sker via 330 danska larmåterförsäljare 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.

Se vår ofﬁciella presentationsvideo på protectglobal.se och lär
dig mer om PROTECT och säkerhetsdimma.
Auktoriserad PROTECT-installatör:

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

