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TERWIJL
UW WINKEL
GESLOTEN IS

BEVEILIGEN WIJ UW
TELEVISIETOESTELLEN MET MIST

STOP INBREKERS IN
ENKELE SECONDEN!
- Geschikt voor winkels, magazijnen en kantoren

ALARM WORDT GEACTIVEERD

BINNEN ENKELE SECONDEN BEVEILIGD
PROTECT mist is wit, dicht en droog. Daarnaast kunt u een stroboscoop en sirene toevoegen voor extra desoriëntatie

DE PERFECTE BEVEILIGING
NA SLUITINGSTIJD
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.

Houd inbrekers tot een uur lang buiten – lang genoeg totdat de
politie of beveiligingsdienst arriveert.

s
PPROTECT levert ook beveiliging aan warenhuizen en
elektronicawinkels. Deze video opname laat zien hoe een
inbreker het warenhuis, dat beveiligd is met mist, niet
inkomt.
Bekijk deze en nog vele andere video’s op protectglobal.com

VOOR UW VEILIGHEID - EEN
GOEDE NACHTRUST MET
MISTBEVEILIGING
Flatscreens, laptops, tablets en spelcomputers zijn een populaire buit. Daarnaast brengen herhaaldelijke inbraken veel
extra kosten met zich mee, alsmede teleurgestelde klanten
en extra werk voor het personeel. Dus werden Sony Center,
Hi-Fi Klubben, Expert en andere vooraanstaande elektronica-ketens gedwongen om hun bewakingssysteem te upgraden
met mistbeveiliging.
Sommige ketens stellen zelfs dat mistbeveiliging een vereiste
is van de verzekeringsmaatschappij. Traditionele alarmsystemen en rolluiken bleken niet genoeg, dus werd besloten om
Mistkanonnen van PROTECT te installeren.

MISTKANON VOOR
UW VEILIGHEID:
• Beveiliging van flatscreens, computers, iPhones e.d.
• Geen ruimte is te klein of te groot
• Keuze uit meerdere modellen
• Veilige mist die geen schade aanricht
• Een bescheiden investering en lage bedrijfskosten
• Snelle terugverdientijd
• Tot 5 jaar garantie

”

EINDELIJK, IETS WAT
INBREKERS TEGENHOUDT

“In de mist zie je echt geen hand voor ogen”, verklaart Frank
Slåtsveen van Sony Center in Oslo, waar ze ooit slachtoffer
werden van zes inbraken in een jaar tijd. Na de installatie van
mistbeveiliging, heeft de winkel nog maar één inbraakpoging
gehad in drie jaar tijd! Georg Vedeler, Expert’s beveiligingsmanager in Noorwegen, zegt: “Sinds we de mistkanonnen
hebben laten installeren, zijn er maar drie inbraakpogingen
geweest, die uiteraard niet geslaagd zijn. Zonder de mistbeveiliging hadden we niet eens een verzekering kunnen afsluiten,” voegt hij toe.
Bij zowel Sony Center in Denemarken als Expert in Oostenrijk staat de klant erop dat de Mistkanonnen verdekt worden
opgesteld in het stijlvolle winkel interieur. “Mechanische
beveiliging in etalages is geen optie, dus kozen we voor mistbeveiliging,” vertelt Karl Neumann van Expert in Gmunden,
Oostenrijk.

Een aantal van onze eindgebruikers in de elektronicasector.
Lees meer en bekijk de video’s op protectglobal.com

PROTECTGLOBAL.COM

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.

s
Bekijk onze bedrijfsvideo op protectglobal.com voor meer
informatie over PROTECT en mistbeveiliging.
Gecertificeerd PROTECT mistkanon installateur:
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