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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.

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

ENDELIG NOGET, SOM 
STOPPER TYVENE

”I denne tåge kan vi ikke se en hånd for os”, fortæller Frank 
Slåtsveen fra Sony Center i Oslo, der oplevede seks indbrud 
på et år. Efter installation af sikkerhedståge har butikken 
kun haft ét eneste indbrudsforsøg på tre år! Experts sik-
kerhedschef i Norge, Georg Vedeler siger: ”Efter montering 
af tågekanoner har der kun været tre indbrudsforsøg, som 
selvfølgelig mislykkedes. Havde vi ikke gennemført sikker-
hedståge, ville vi ikke kunne få forsikringsdækning”, slutter 
han. 

Både hos Sony Center i Danmark og Expert i Østrig er det 
et krav, at tågekanonerne kan skjules i den stilfulde butiks-
indretning. Mekanisk sikring i vinduerne er ikke en mulighed 
– derfor valgte vi sikkerhedståge, siger Karl Neumann fra Ex-
pert i Gmunden, Østrig. 

”



SOV GODT OM NATTEN
MED SIKKERHEDSTÅGE
Især fl adskærme, bærbare computere, tablets og spillekon-
soller er populære tyvekoster. Og de mange indbrud medfører 
store ekstraomkostninger, skuffede kunder og ekstraarbejde 
for de ansatte.  Derfor har Sony Center, Hi-Fi Klubben, Expert 
og andre store detailkæder set sig nødsaget til at opgradere 
sikkerheden med tåge.

Nogle kæder oplever, at sikkerhedståge bliver sat som et krav 
fra forsikringsselskaberne. Traditionel alarm og gitter var ikke 
nok, så valget faldt på tåge fra PROTECT. 

TÅGEKANONER TIL
DIN SIKKERHED
•  Intet rum er for lille eller stort

•  Vælg mellem fl ere modeller afhængig af behov

• Beskyt fl adskærme, computere, iPhones 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

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

STOP TYVENE
PÅ SEKUNDER!
– Velegnet til elektronikforretninger

ALARM AKTIVERET

SIKRET PÅ SEKUNDER

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.

PROTECT sikrer også elektronikkædernes lagre. Denne 
overvågningsvideo viser, hvordan tyven afholdes fra at trænge 
ind på et lager med sikkerhedståge.
Se den og mange fl ere på protectglobal.dk.
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