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DAG
OF NACHT

WIJ BEVEILIGEN
UW KIOSK
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 en personeel!
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
Deze video opname laat een echte inbraak zien in een kiosk.
Al na 3 seconden staat de inbreker weer buiten.
Bekijk deze en nog vele andere video’s op protectglobal.com

BEVEILIG UW PERSONEEL
EN UW KOSTBAARHEDEN
MET MIST
Geld, tabakswaar en drank zijn de populairste doelwitten
wanneer er wordt ingebroken in kiosken. Overdag loopt u
het gevaar van een gewapende overval waarbij de caissières
worden bedreigd, en ‘s nachts kunnen ze de etalageramen
inslaan of de zware ijzeren deuren openbreken.
Elk van deze pogingen, met of zonder succes, heeft een
negatief effect op de winkelhouder - het personeel voelt
zich niet meer veilig op de werkvloer, en vervanging van de
gestolen goederen en het repareren van de schade is een
kostbare aangelegenheid. Gelukkig kan onze oplossing dat
allemaal voorkomen.
Een PROTECT mistkanon staat 24 uur per dag paraat en
biedt bescherming aan uw personeel, uw klandizie, uw geld,
uw interieur en uw spullen, totdat de politie of de beveiligingsdienst arriveert. Als inbrekers denken dat kleine winkels
of kiosken een makkelijk doelwit zijn, dan zitten ze er mooi
naast.

MISTKANON
VOOR UW
VEILIGHEID:
• Verzekert de veiligheid van uw personeel
• Beschermt uw geld, eigendommen, interieur en personeel
• Keuze uit meerdere modellen
• Veilige mist die geen schade aanricht
• Een bescheiden investering en lage bedrijfskosten
• Snelle terugverdientijd
• Tot 5 jaar garantie

”

DANKZIJ PROTECT
MISTBEVEILIGING ZIJN
INBRAAKPOGINGEN IN
ZWEEDSE KIOSKEN MET
49% AFGENOMEN

Reitan Convenience Sweden AB heeft 7-Eleven en Pressbyran
winkels in dorpen en steden overal in Zweden. De installatie
van mistkanonnen in slechts een gedeelte van de winkels,
resulteerde in bijna 50% afname van inbraken.
“Sinds 2013 hebben we de beveiligingssystemen geïnstalleerd in alle nieuwe winkels en winkels die te kampen
hebben gehad met inbraken. We hebben nu PROTECT mistkanonnen in bijna 140 van onze winkels. Veel installaties
hebben ook de PROTECT Security Sounder Sirene, die de
inbreker nog verder opjaagt,” legt beveiligingsmanager Lars
Eklund uit. Hij is verantwoordelijk voor de beveiliging van
ongeveer 300 Pressbyran winkels en 100 7-Eleven winkels
waarvan er 75 ‘s nachts sluiten en er 25 dag en nacht open
zijn.
“De mist heeft een preventief effect. De inbreker weet hoe
effectief het is. Daarom hebben wij ook duidelijke borden
hangen die waarschuwen voor ‘mistbeveiliging’, zodat inbrekers het niet eens proberen. Door vernielde ramen en
deuren te vermijden, hoeven we niet gedwongen dicht
en besparen we reparatiekosten,” zegt Lars Ecklund. “We
kiezen voor mistbeveiliging in nauw overleg met onze verzekeringsmaatschappij.
We kiezen voor PROTECT vanwege hun simpele producten,
de lage servicekosten en de eenvoud waarmee ze te integreren zijn met de huidige alarmsystemen in onze winkel,”
merkt Lars Ecklund op.
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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:

PROTECT BENELUX bv
Banterij 4 · 1046 AN Amsterdam · Tel.: (+31) 20 497 3441
info@protectbenelux.nl · protectglobal.nl

