Smartwater
•

•

SmartWaters unika koder byggs på flytande metaller
vilket är starkare än biologiskt DNA och som ej kan
kontamineras. Adderade mikropunkter är standard vilka
hjälper polisen att snabbt identifiera vätskans unika kod i
mikroskop.
SmartWater är det enda MärkDNA helt utan farliga
ämnen för hälsa och miljö.

•
SmartWater Small-paket innehåller följande:
- Unik märkvätska med mikropunkter för minst 50–100
objekt.
- 2st 7x7cm metallskyltar på engelska
- 1st 12x14cm dekal
- 6st 7x8cm dekaler
- 48st 2cm runda petsäkra dekaler
Specialerbjudande 599 kr (ord.pris 699 kr) i vår webshop:
shop.smartwatersverige.se
ange rabattkod i kassan: huddingedna
För mer information:
www.smartwatersverige.se
Kontaktperson: Stefan Johansson
Telefon: 0155-46 06 08
E-post: sj@smartwatersverige.se

Vad är MärkDNA?
•
MärkDNA är ett samlingsnamn på en ny typ av
märkning som kan användas i brottsförebyggande
syfte, men även vid brottsutredning.
•
MärkDNA består av en vätska som tillförts syntetiskt
DNA eller DNA från växtriket. Varje behållare med
MärkDNA innehåller en unik kod.
•
MärkDNA är en modern stöldskyddsmärkning som är
flexibel, effektiv och ger en spårbarhet som avskräcker
kriminella.
•
MärkDNA förekommer i sprinklersystem på banker,
värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon
eller på värdeföremål i hushåll.
•
MärkDNA detekteras genom belysning med särskilt
UV-ljus.
•
MärkDNA har använts under många år i England
och USA. Där har bostadsinbrotten reducerats avsevärt
i områden där man genomfört märkning med MärkDNA
För leverantörer i Sverige, se nästföljande sidor …

SSFStöldskyddsföreningen

SmartDNA
Safe Solution

– SSF DNA-märkning innehåller förutom DNA-koden, även ca
2000st mikropunkter med unika PIN-nummer. Dessa hjälper
till att förenkla identifiering av en ägare då man kan avläsa
PIN-koden direkt på plats med ett mikroskop och därmed
spara utredningstid. De medföljande varningsdekalerna är av
en mycket tålig och petsäker typ, vilket varnar tjuven om att
föremålet är stöldskyddsmärkt och bäst lämnas ifred.

Vi ger ca 100 kronor i rabatt till alla som uppger ”HUDDINGE” i
beställningen via vår hemsida www.smartsand.se/shop
Normalpriset för en förpackning som räcker till 400 märkpunkter
är 785 kr. Om föreningar beställer större antal för samtidig
leverans till en adress offererar vi gärna, likaväl som vi mer än
gärna deltar i ett möte hos enskild Grannsamverkangrupp.

Ett paket för 799 kr innehåller:
- 6ml vätska med ca 2000 mikropunkter
- 2 st Dekaler för fönster/dörr
- 15st små varningsdekaler för föremål
- 10 mellanstora varningsdekaler för föremål

OBS! 15% rabatt t o m 170630, 679 kr/ märksats.

•

•

Kontaktperson:
ROBERT YTTERBERG
Företagstjänster, Samarbetspartners
•
•
SSF Stöldskyddsföreningen
Tel 08-783 74 55,
robert.ytterberg@stoldskyddsforeningen.se
Hemsida www.stoldskyddsforeningen.se
Facebook www.facebook.com/stoldskyddsforeningen

MärkDNA - skydd till företag, hem, bil, båt, värdeföremål
Lätt och snabbt att applicera – förpackningen räcker till hela
hemmet, bilen, båten, cyklar, mobiltelefoner, datorer,
kameror, klockor, musikinstrument, verktyg, vapen mm –
även sommarstugan och värdeföremålen där.
Den för ögat osynliga vätskan är omöjlig för brottslingar att
tvätta bort, förstöra eller på annat sätt skydda sig emot.
SmartDNA® är inte giftigt eller hälsovådligt. Kallas också för
MärkDNA eller DNA-märkning. SmartDNA® är ett äkta DNA
från växtriket
Varje förpackning är helt unikt och gör det möjligt för polis
och åklagare att binda och fälla brottslingar vid ett inbrott.
Finns även som överfallsspray/försvarsspray.”

Kontaktperson: Pär Sandevik
Safe Solution SmartDNA AB
ps@smartsand.se, Phone +46 760 19 97 50
www.safesolution.se

