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ALTID EN GOD
START PÅ DAGEN

NÅR TANKEN ER
SIKRET MED TÅGE

STOP TYVENE
PÅ SEKUNDER!
– Velegnet til butikker, lagre og kontorlokaler

ALARM AKTIVERET

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

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.

▲
Dette er fra en overvågningsvideo, hvor tyven på kun 12
sekunder tvinges ud af butikken af sikkerhedstågen.
Se den og mange ﬂere videoer på protectglobal.com.

SOV GODT OM NATTEN
MED SIKKERHEDSTÅGE
Tankstationer er oftest afsides bygninger, man hurtigt kan
komme til og fra. Det øger risikoen for røveri og indbrud,
og tyvene går typisk efter kontanter, tobak og spiritus.
Hærværk er også et problem.
Så det koster både mange penge, stor utryghed og
værdifuldt tid.
Derfor har verdens største olieselskaber installeret
sikkerhedståge på tankstationerne mod tyveri, røveri og
hærværk. Fordi det virker, og fordi det sparer penge.

TÅGEKANONER TIL
DIN SIKKERHED
• Intet rum er for lille eller stort
• Vælg mellem ﬂere modeller afhængig af behov
• Beskyt værdibokse, tobak, spiritus 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

”

Q8 OG ESSO KNÆKKEDE
INDBRUDSKURVEN

”Efter at vi løbende installerede sikkerhedståge fra 2009,
er antallet af indbrud på vores 176 servicestationer faldet
markant. Vi har knækket kurven – ved tæt på 100 % af
indbruddene får tyvene ikke længere værdier med sig”,
forklarer sikkerhedschef Klaus P. Thomsen, Q8 Danmark.
Også Esso’s 40 tankstationsbutikker i Norge sparer hver
dag penge, fordi indbrud næsten ikke forekommer efter
installation af sikkerhedståge. ”Tågen gør det umuligt at
ﬁnde værdier i butikkerne - naboer uden tåge skal passe
på!”, advarer HMS-ansvarlig Janne Eriksen, Tiger A/S (Esso).
”Sikkerhedståge virker præventivt og er med til at give
bedre arbejdsforhold for personalet. I sidste ende kan
det give besparelser på udbetaling af selvrisiko. Tågen
forhindrer, at tyvene går amok på mit inventar, som delvist
ikke er forsikret”, fortæller en Aral-forpagter i Østrig, Leo
von Aussee Grieshofer.

Nogle få af vores slutkunder blandt tankstationskæder.
Læs mere og se videoer på protectglobal.com.

PROTECTGLOBAL.COM

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.

Se vores ofﬁcielle præsentationsvideo på protectglobal.com og
se mere om PROTECT og sikkerhedståge.
Autoriseret PROTECT-installatør:
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