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NÄR DU
STÄNGER
BUTIKEN

SÄKRAR
VI DIN

VERKSAMHET

PROTECT:s skyddsdimma är vit, tät och torr och för extra 
förvirring kan du lägga till ett stroboskop och en siren.

STOPPA INBROTTSTJUVEN
PÅ SEKUNDER
– Lämpligt för detaljhandel, kontor och 
lagerutrymmen

LARMET AKTIVERAS

SÄKRAD PÅ SEKUNDER

Licensierade PROTECT Dimkanon-installatörer:

EUROPEISK KVALITET
– DANSK DESIGN

PROTECT är det bäst säljande säkerhetssystemet med 
skyddsdimma och vi är ledande på världsmarknaden i 
dimskyddsbranschen. 
Vår utveckling och tekniska support sker inom företaget av 
experter på dimsäkerhetssystem och elektronik – lokalt och 
globalt. 
Vi säljer våra innovativa produkter via särskilt utvalda 
distributörer och larminstallatörer i mer än 50 länder.

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.se

Här är bara några av våra nöjda kunder och slutanvändare. 
Titta på våra videor och lär dig mer om PROTECT genom att 
besöka protectglobal.se.

STOP
THE BURGLAR

IN 3 SECONDS WITH FOG

STOP THE BURGLAR IN SECONDS

A FEW OF OUR INTERNATIONAL END USERS:

Break-in 20 sec. 10 - 45 min.

The initial seconds and minutes of a break-in are decisive. The 
best anti-burglary system is one which stops the burglar before 
he can run away with your valuables. Fog security is the ideal 
solution. The burglar will flee immediately when the fog securi-
ty system is activated. Any burglar who tries his luck will regret 
it as burglars are always frightened of losing their bearings and 
being unable to find their way out of the building.
The fog can keep the burglar at bay for up to one hour. And if 
the burglar attempts to enter the building after the fog cannon 
has discharged for the first time, the fog cannon will be reacti-
vated.
 
A fog cannon is a generator that converts a harmless fluid into 
dense clouds of dry, white fog in which the thief becomes disori-
entated. Our fog is completely safe and tested and approved by 
several internationally recognized test institutes.

Case stories, testimonial videos, news articles and more on 
www.protectglobal.com.

WE PROTECT ASSETS IN MORE 
THEN 50 COUNTRIES

Headquarters:
PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Denmark

Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Fax: (+45) 86 72 18 82
Mail: info@protectglobal.com · www.protectglobal.com

Contact your nearest
PROTECT point of purchase:

WHY BUY A PROTECT FOG SECURITY SYSTEM:
• The most effective method of preventing break-in, vandalism 

and robbery: Keeps the burglar out of the premises
• The fog can keep the burglar at bay for up to one hour
• Compared to other add-on security devices PROTECT Fog Cannon 

is a modest investment with surprisingly low operating costs
• The fog makes no mess and is proven harmless to humans, ani-

mals, electronics and fixtures
• Superior Danish quality: 5 years warranty on all PROTECT Fog 

Cannon (requires online product registration)
• Unique pulsing system to produce additional fog after a break-in
• Can be installed almost anywhere – even as an elegant wireless 

and concealed installation
• Easy to install and maintain
• Easy exchange of fog fluid container – long lifetime on the fog 

fluid and enough fluid for several break-ins
• Up to 3-hour battery backup in case mains power is lost



VAR PÅ DEN SÄKRA SIDAN 
- SOV GOTT MED DIMSKYDD

Vare sig du är butiksägare, eller har ansvaret för säkerheten 
i en hel butikskedja, så är verksamhetens värdeföremål 
och personalens trygghet av största vikt för dig. Och efter 
ett inbrott är det avgörande att snabbt komma igång med 
verksamheten igen. Dimskydd förhindrar stöld, skadegörelse 
och rån, och ger dig sinnesro att fokusera på att driva ditt 
företag.

Priser från 

CA. SEK 5.600,-
+ Installation, vätska & moms

 5.600,- 5.600,- 5.600,- 5.600,-
Avkopplande stunder med familjen blir ännu skönare när du 
vet att din verksamhet och dina värdeföremål är effektivt 
säkrade på några sekunder.

LÄS VÅR FAQ OCH MER PÅLÄS VÅR FAQ OCH MER PÅLÄS VÅR FAQ OCH MER PÅ
PROTECTGLOBAL.SEPROTECTGLOBAL.SEPROTECTGLOBAL.SE

Videon visar en rekonstruktion av ett inbrottsförsök i ett 
snabb köp. Efter bara tre sekunder har inbrottstjuven gett sig 
av. Du kan se denna och många fl er videor på
protectglobal.se.

DET PERFEKTA SKYDDET 
NÄR DU ÄR BORTA…

Dimskydd betyder omedelbart skydd av dina 
värdeföremål!

En dimkanon från PROTECT fyller snabbt ett rum med tät 
skyddsdimma, så att inkräktaren inte kan se något, och bygger 
på principen att man inte kan stjäla det man inte kan se.

Break-in 20 sec. 10 - 45 min.

Håll inkräktarna borta i upp till en timme - gott om tid för 
polis eller vaktpersonal att komma till platsen.

▲▲
Det fi nns en PROTECT dimkanon
även för dina behov
Inget utrymme är för stort eller för litet. Det går också att 
göra dolda installationer!

• Skydda ditt kassaskåp, dina dyraste varor eller till och med
 lokalerna i sin helhet!

• En blygsam investering med låga driftskostnader, som 
 snabbt lönar sig och med upp till 5 års garanti

• Lämnar inga spår efter sig och dimman är fullständigt 
 oskadlig för människor, djur, kläder, möbler och IT- och 
 annan elektronisk utrustning


