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Se vår officiella presentationsvideo på protectglobal.se och se 
mer om PROTECT och säkerhetsdimma.

EUROPEISK KVALITÉ 
– DANSK DESIGN

PROTECT är världsmarknadens bäst säljande produkt inom 
säkerhetsdimma.

Försäljningen sker via 330 danska larminstallatörer och 
partners i över 50 länder.

Vi har in-house teknisk kundtjänst och produktutveckling, och 
våra experter på larm och elektronik ger varje dag support till 
kunder både i Danmark och i utlandet.

Några få av våra slutkunder bland tankstationskedjorna. 
Läs mer och se videor på protectglobal.se.

Q8 OCH ESSO BRÖT
INBROTTSKURVAN

”Från att vi 2009 började att löpande installera 
säkerhetsdimma så har antal inbrott på våra 176 
servicestationer sjunkit markant. Vi har brutit kurvan – vid 
nästan 100 % av inbrotten får tjuvarna inte längre med sig 
något av värde”, berättar säkerhetschef Klaus P. Thomsen, 
Q8 Danmark.

Även Essos 40 tankstationsbutiker i Norge sparar pengar 
varje dag, eftersom inbrott nästan inte längre förekommer 
efter installationen av säkerhetsdimma. ”Dimman gör det 
omöjligt att se något av värde i butikerna - grannar utan 
dimma får se upp!”, varnar HMS-ansvarige Janne Eriksen, 
Tiger A/S (Esso).

”Säkerhetsdimman verkar förebyggande och leder till bättre 
arbetsförhållanden för personalen. I slutändan kan det ge 
besparingar när det gäller att betala självrisken. Dimman 
förhindrar att tjuvarna går loss på mina inventarier, som 
delvis inte är försäkrade”, berättar en Aral-föreståndare i 
Østrig, Leo von Aussee Grieshofer.

”



SOV GOTT OM NATTEN 
MED SÄKERHETSDIMMAN 
Tankstationer är oftast avsides belägna anläggningar som 
man snabbt kan ta sig till och från. Det ökar samtidigt risken 
för rån inbrott. Tjuvarna letar oftast efter kontanter och 
tobak. Skadegörelse är också ett problem.

Så det kostar både mycket pengar och värdefull tid, och 
skapar stor otrygghet.Därför har världens största oljeföretag 
installerat säkerhetsdimma på tankstationerna för att 
motverka stöld, rån och skadegörelse. Anledningen? För att 
det både fungerar och sparar pengar.

DIMKANONER FÖR 
DIN SÄKERHET
• Inget rum är för litet eller för stort

•	 Välj	mellan	flera	modeller	utifrån	ditt	behov

• Skydda kassaskåp, tobak osv.

• En blygsam investering med låga driftskostnader

• Snabb återbetalningstid

• Upp till 5 års garanti

• Dimman efterlämnar inga spår och är fullständigt ofarlig  
 för levande varelser, elektronik och inventarier

PROTECT säkerhetsdimma är en vit, torr och tät “dimma”. För 
att stressa tjuven ytterligare så kan du addera blixtljus och 
sirener. 

LARM AKTIVERAT

SÄKRAT PÅ NÅGRA SEKUNDER

DEN PERFEKTA 
SÄKERHETSLÖSNINGEN NÄR 
DEN SISTA PERSONEN HAR 
GÅTT HEM FÖR DAGEN...

Säkerhetsdimman innebär en ögonblicklig 
säkerhet för dina värdesaker

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 heller inte stjäla....!

Inbrott 20 sekunder 10-45 minuter

Säkerhetsdimman håller inbrottstjuven ute i upp till en timme. 
Det är nog med tid för att väktare eller polis ska hinna fram.

Detta är ifrån en övervakningsvideo där tjuven på bara 12 
sekunder tvingas ut ur butiken av säkerhetsdimman. Se den 
och många fler videor på protectglobal.se.

STOPPAR TJUVARNA 
PÅ BARA NÅGRA SEKUNDER
– Lämpar sig väl för butiker, lagerlokaler samt 
kontorslokaler. 
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