PROTECTGLOBAL.DK

MENS BUTIKKEN
ER LUKKET

SIKRER
VI
VÆRDIERNE

Priser fra

4.476 kr.

+ væske, installation og moms

Der ﬁndes også en PROTECT tågekanon
til dine sikkerhedsbehov
Intet rum er for lille eller stort. Du kan også vælge en skjult
montering!
• Beskyt værdibokse, de dyreste varer, it-udstyr, møbler &
lamper - eller endda hele butikken
• En beskeden investering med lave driftsomkostninger.
Hurtig tilbagebetalingstid – især hvis din arbejdsplads er
selvforsikret.
• Op til 5 års garanti
• ”Tågen” efterlader ingen spor og er fuldstændig ufarlig for
levende væsener, elektronik og inventar

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 3 sekunder
tvinges ud af butikken af sikkerhedstågen. Se den og mange
flere videoer på protectglobal.dk.

Afslappende oplevelser med familien bliver større, når du
ved, at din butik er effektivt sikret, når du har fri.

SOV GODT OM NATTEN
MED SIKKERHEDSTÅGE
Uanset om du er butiksejer eller sikkerhedschef for en
detailkæde, er virksomhedens værdier og personalets
sikkerhed sandsynligvis topprioritet for dig. For dig handler
indbrud, hærværk og røveri nok om, hvor hurtigt butikken
kan være i gang igen. Sikkerhedståge gør det umuligt for de
kriminelle at orientere sig i lokalerne - og du kan fokusere
på at skabe en god forretning.

LÆS MERE PÅ
PROTECTGLOBAL.DK

STOP TYVENE
PÅ SEKUNDER!
– Velegnet til bl.a. butikker, kontorer og lagre

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.

PROTECTGLOBAL.DK

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.

Nogle få af vores slutkunder indenfor detail, kontor og lager.
Læs om sikkerhedståge i flere brancher på protectglobal.dk.
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