PROTECTGLOBAL.SE

NÄR DU
HAR SLÄCKT
OCH LÅST

SÄKRAR VI DIN
ARBETSPLATS

Priser från

CA. SEK

5.600,-

+ Installation, vätska & moms

Det ﬁnns en PROTECT dimkanon
också för dina säkerhetsbehov
Inget rum är för litet eller för stort. Du kan också välja dold
montering!
• Skydda kassaskåp, it-utrustning, inventarier etc.
Eller lastområdet i samband med penningtransporter
• En blygsam investering med låga driftskostnader.
Snabb återbetalningstid – särskilt om din arbetsplats är
självförsäkrad
• Upp till 5 års garanti
• ”Dimman” efterlämnar inga spår och är fullständigt ofarlig
för levande varelser, elektronik och inventarier

DEN PERFEKTA SÄKRINGEN
NÄR SISTE MAN HAR GÅTT...
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 sekunder

10-45 minuter

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

▲
Detta är från en övervakningsvideo där tjuven på 3 sekunder
tvingas ut från kontoret av säkerhetsdimman. Se den och
många ﬂer videor på protectglobal.se

Avkopplande upplevelser med familjen eller vänner blir
större när du ved att din arbetsplats är effektivt säkrad,
när du är ledig.

SOV GOTT OM NATTEN
MED SÄKERHETSDIMMA
Oavsett om du är företagsinnehavare, väktare, lokalansvarig
eller säkerhetschef har du nog hela tiden i bakhuvudet,
att säkerheten ska vara på topp. För dig handlar inbrott
bara om hur snabbt verksamheten kan vara igång igen.
Säkerhetsdimma gör det omöjligt att stjäla och utöva
skadegörelse – och du kan fokusera på ditt arbete.

LÄS MERA PÅ PROTECTGLOBAL.SE

STOPPA TJUVARNA
PÅ SEKUNDER!
– Passar till bl.a. kontor, serverhall och lager

LARM AKTIVERAT

SÄKRAT PÅ SEKUNDER
PROTECT säkerhetsdimma är en vit, torr och tät ”dimma”.
För att stressa tjuven ännu mer kan du lägga till blixtljus
och siren.

PROTECTGLOBAL.SE

EUROPEISK KVALITET
– DANSK DESIGN
PROTECT är världsmarknadens bäst säljande produkt inom
säkerhetsdimma.
Försäljningen sker via 330 danska larm installatörer 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 se
mer om PROTECT och säkerhetsdimma.
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