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WANNEER UW
BENZINESTATION
GESLOTEN IS

BEVEILIGEN WIJ
UW SIGARETTEN
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
Deze opname laat een poging tot inbraak in een winkel zien.
Al na 12 seconden staat de inbreker weer buiten, zonder
gestolen goederen.
Bekijk deze en nog vele andere video’s op protectglobal.com

VOOR UW VEILIGHEID - EEN
GOEDE NACHTRUST MET
MISTBEVEILIGING
Tankstations liggen vaak afgelegen en zijn makkelijk
toegankelijk, wat ze kwetsbaar maakt voor inbraken. De
inbrekers hopen contant geld, tabakswaren en alcohol buit
te maken. Daarnaast lijden veel tankstations onder het
vandalisme aan het interieur.
Ongenode gasten als deze kunnen duur uitpakken en het
moreel onder het personeel flink verpesten. Om deze reden
hebben een aantal van de grootste oliemaatschappijen ter
wereld mistbeveiligingssystemen geïnstalleerd. Ze werken
goed en besparen geld.

MISTKANON VOOR
UW VEILIGHEID:
• Bescherming van uw kluis, tabakswaren en alcohol
• 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

”

HET AANTAL INBRAKEN
IS SPECTACULAIR
GEDAALD

“Sinds we in 2009 zijn begonnen met de installatie
van mistbeveiliging, is het aantal inbraken in onze 176
tankstations spectaculair gedaald. We hebben de overhand
– bij bijna alle inbraken slaagt de inbreker er niet in om iets
van waarde mee te nemen,” verklaart Beveiligingsmanager
Klaus Peiner Thomsen van Q8 Denemarken.
Ook de 40 vestigingen van Esso in Noorwegen besparen
elke dag geld: Sinds er mistbeveiliging is geïnstalleerd,
zijn inbraken zo goed als verleden tijd. “De mist maakt
het onmogelijk voor de inbreker om nog kostbaarheden in
de winkel te vinden. Buren zonder mistbescherming lopen
nu een verhoogd risico,” waarschuwt HMS officier Janne
Eriksen, van Esso Noorwegen.
Mistbeveiliging werkt preventief, draagt bij aan betere
werkomstandigheden voor het personeel en op termijn
kan mistbeveiliging een positief effect hebben op de
verzekeringskosten. “De mist voorkomt dat inbrekers het
interieur vernielen, dat slechts deels verzekerd is,” legt de
Oostenrijkse Aral manager Leo von Aussee Grieshofer uit.

Een aantal van onze eindgebruikers in de tankstation-sector.
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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