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DAG 
ELLER NAT 

VI SIKRER 
DIN KIOSK 
MED TÅGE



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 mindre butikker og kiosker

 ALARM AKTIVERET

 SIKRET PÅ SEKUNDER



Dette er fra en overvågningsvideo, hvor tyven på kun 3 
sekunder tvinges ud af butikken af sikkerhedstågen. 
Se den og mange flere videoer på protectglobal.dk.
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DEN PERFEKTE SIKRING 
DAG OG NAT

Sikkerhedståge betyder øjeblikkelig sikring af 
dine kollegaer og 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.



BESKYT DINE KOLLEGAER 
OG VÆRDIERNE MED TÅGE

Indbrudstyve og røvere fokuserer oftest på kontanter, tobak 
og spiritus, når de begår indbrud eller røveri i en kiosk. 
I dagtimerne kan de forsøge med væbnet røveri og true 
kassemedarbejderen, og i nattetimerne kan de smadre bu-
tiksvinduer og endda bryde igennem tykke jerndøre.

Ethvert forsøg, om det er successfyldt for de kriminelle eller 
ej, vil skabe et negativt resultat for kioskejeren. De ansatte 
føler sig ikke trygge på arbejdspladsen længere, og det er 
dyrt både at skaffe nye varer og reparere ødelæggelserne. 
Heldigvis kan vores løsning hjælpe!

Sikkerhedståge fra PROTECT vil beskytte kiosken døgnet 
rundt – både personale, kunder, din omsætning, interiør og 
varer – indtil vagtselskab og/eller politiet ankommer. 
Hvis de kriminelle tror, at små butikker er lette mål, kan de 
godt tro om igen!

TÅGE-
KANONER 
TIL DIN 
SIKKERHED:
• Sikrer dit personales ve og vel
• Beskytter dine kontanter, varer, interiør og ansatte
• Vælg mellem flere modeller afhængig af behov
• Harmløs tåge laver ingen skader
• En beskeden investering med lave driftsomkostninger
• Hurtig tilbagebetalingstid
• Op til 5 års garanti
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PROTECT’S 
SIKKERHEDSTÅGE 
HAR REDUCERET 
INDBRUDSFORSØGENE 
I SVENSKE KIOSKER 
MED 49%

PROTECT’S SIKKERHEDSTÅGE HAR REDUCERET INDBRUDS-
FORSØGENE I SVENSKE KIOSKER MED 49%

Reitan Convenience Sweden AB har 7-Eleven og Pressby-
rån-kioskerne over hele Sverige. Installationen af PROTECT 
tågekanoner kun en del af butikkerne resulterede i 50% 
reduktion af indbrud og indbrudsforsøg.

”Siden 2013 har vi installeret PROTECT i alle nye kiosker 
og kiosker, som har oplevet indbrud. Vi har nu PROTECT’s 
tågekanoner i 140 af vores kiosker. Mange af vores kiosker 
har også PROTECT Security Sounder – en sirene, der stress-
er tyvene endnu mere”, forklarer Security Manager Lars 
Eklund. Han er ansvarlig for sikkerheden i ca. 300 Pressby-
rån-kiosker og femoghalvfjerds 7-Eleven-butikker, som er 
lukkede om natten, og de femogtyve 7-Eleven-butikker, som 
har åbent alle døgnets timer.

”Tågen har en præventiv effekt. Tyvene ved efterhånden, 
hvor effektivt det er. Derfor sætter vi klistermærker med 
”Sikkerhedståge installeret” op, så tyvene end ikke prøver 
at bryde ind. Ved at undgå smadrede døre og vinduer sparer 
vi både ”nedetid” og penge”, siger Lars Eklund. Vi har valgt 
sikkerhedståge i samarbejde med vores forsikringsselskab.

Vi valgte PROTECT, fordi produkterne er simple, serviceom-
kostningerne er lave, og de er lette at integrere med de 
nuværende alarmsystemer i vores kiosker”, noterer Lars 
Eklund.

Læs mere og se videoer på protectglobal.com.

”
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Autoriseret PROTECT-installatør:

EUROPÆISK KVALITET 
– DANSK DESIGN

PROTECT er på verdensplan det bedst sælgende produkt inden 
for sikkerhedståge. 

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.

Salget varetages af 330 danske alarmforhandlere og partnere i 
over 50 lande. 

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

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Se vores officielle præsentationsvideo på protectglobal.dk og 
se mere om PROTECT og sikkerhedståge.
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