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Se vores offi cielle præsentationsvideo på protectglobal.dk og 
se mere om PROTECT og sikkerhedståge.

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 blandt supermarkeder.
Læs mere og se videoer på protectglobal.dk.

STYRKER KAMPEN
MOD INDBRUD

”Sikkerhedståge er det største fremskridt inden for sikring i 
nyere tid, og vi åbner i dag ikke en butik, før den er tågesikret. 
Tidligere kunne en bande bryde ind i fem butikker på en nat. 
9 ud af 10 gange forsvinder de med det samme, når de bli-
ver mødt af tågen. Derfor får vi stort set heller ikke stjålet 
noget længere. Tåge tjener sig i den grad ind – prisen for 
ét indbrud kan måske betale for 10 tågekanoner”, fortæller 
sikkerhedschef Peter Bruun, REMA 1000. Den norsk-ejede de-
tailkæde valgte PROTECT efter grundige test på grund af tå-
gens kvalitet og hastighed. 

SPAR, som er verdens største købmandskæde, har installeret 
sikkerhedståge i en række af sine butikker i Storbritannien. 
”Resultaterne er overbevisende. Antallet af indbrud daler 
dramatisk, når man har sikkerhedståge. Og oftest falder ud-
byttet til nul ved indbrud i en forretning, der har sikkerheds-
tåge”, slutter Matthew Robinson, PROTECT UK.

”
NÅR DU HAR

LUKKET
SUPERMARKEDET

SIKRER VI
VÆRDIERNE

MED TÅGE



SOV GODT OM NATTEN
MED SIKKERHEDSTÅGE
Kontanter, tobaksvarer og spiritus er tyvenes absolutte top 
3, når der brydes ind i dagligvarebutikker. De fl este gange 
smadrer de store vinduespartier eller brækker tunge jerndøre 
op, som gør et indbrud til en bekostelig affære.

Heldigvis har dagligvarebutikkerne både i Danmark og uden 
for grænserne for længst taget sikkerhedståge til sig som 
et effektivt middel mod store værditab, skuffede kunder, 
bekymrede ansatte, præmiestigninger og dyre genetable-
ringer af faca derne.

TÅGEKANONER TIL
DIN SIKKERHED
•  Intet rum er for lille eller stort

•  Vælg mellem fl ere modeller afhængig af behov

• Beskyt kontanter, tobaksvarer, 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

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

STOP TYVENE
PÅ SEKUNDER!
– Velegnet til supermarkeder og kiosker

ALARM AKTIVERET

SIKRET PÅ SEKUNDER

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 fl ere videoer på protectglobal.dk.
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