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TERWIJL U ONTSPANT 
AAN HET EINDE VAN 

DE WERKDAG

BEVEILIGEN WIJ UW 
SUPERMARKT 

MET MIST



PROTECT mist is wit, dicht en droog. Daarnaast kunt u een stro-
boscoop en sirene toevoegen voor extra desoriëntatie.

STOP INBREKERS IN 
ENKELE SECONDEN!
- Geschikt voor winkels, magazijnen en kantoren

ALARM WORDT GEACTIVEERD

BINNEN ENKELE SECONDEN BEVEILIGD



Deze video opname laat een echte inbraak zien in een kiosk. Al 
na 3 seconden staat de inbreker weer buiten. 

Bekijk deze en nog vele andere video’s op protectglobal.com

s

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.



VOOR UW VEILIGHEID - EEN 
GOEDE NACHTRUST MET 
MISTBEVEILIGING
Geld, tabakswaar en drank zijn de populairste doelwitten 
wanneer er wordt ingebroken in supermarkten. Vaak worden 
de etalageramen ingeslagen of zware ijzeren deuren openge-
broken. Hierdoor is een inbraak vaak een dure aangelegen-
heid voor de winkeleigenaar.

Gelukkig zijn supermarkten zich er al een tijd van bewust dat 
mistbeveiliging een efficiënte manier is om grote verliezen 
te voorkomen, evenals teleurgestelde klanten, onzeker per-
soneel, hogere verzekeringspremies en hoge kosten doordat 
de gevels vervangen moeten worden. 

MISTKANON VOOR 
UW VEILIGHEID:
• Bescherming van geld, 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
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VERSTERKT DE STRIJD 
TEGEN INBRAKEN

“Mistbeveiliging is de grootste doorbraak in de sector van 
winkelbeveiliging van de afgelopen jaren. Vandaag de dag 
openen wij geen enkele winkel meer voordat er mistbeveilig-
ing is geïnstalleerd. In het verleden kon een bende dieven zo 
binnen één nacht vijf winkels leegroven. Negen van de tien 
inbrekers gaan er vandoor zodra ze geconfronteerd worden 
met de mist. Doordat er nu weinig tot niets meer wordt 
gestolen, betaalt de mist zichzelf snel terug - van de kos-
ten van één inbraak zouden er wel tien mistkanonnen kunnen 
worden aangeschaft,” verklaart beveiligingsmanager Peter 
Bruun van REMA 1000. 
Na een periode van rigoreus testen op de kwaliteit en snel-
heid van het mistbeveiligingssysteem, koos de Noorse keten 
voor PROTECT.

Spar, ‘s werelds grootste supermarktketen, heeft mistbev-
eiliging geïnstalleerd in meerdere winkels in het Verenigd 
Koninkrijk. “De resultaten zijn overtuigend. De hoeveelheid 
inbraken is drastisch gedaald sinds de mistbeveiliging. De in-
breker krijgt het zelfs niet voor elkaar om iets mee te nemen 
wanneer hij inbreekt in een winkel met mistbeveiliging,” 
concludeert Matthew Robinson, PROTECT UK.

”

Een aantal van onze eindgebruikers in de supermarktsector. 
Lees meer en kijk de video’s op protectglobal.com
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Gecertificeerd PROTECT Mistkanon installateur:

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.

PROTECT BENELUX bv
Banterij 4 · 1046 AN Amsterdam · Tel.: (+31) 20 497 3441

info@protectbenelux.nl · protectglobal.nl

Bekijk onze bedrijfsvideo op protectglobal.com voor meer 
informatie over PROTECT en mistbeveiliging.
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