
Bandit Mistgenerator

Preventietips De oplossing van Interpolis Uw voordeel

•	 Zorg	dat	hang-	en	sluitwerk	het	
SKG-keurmerk	heeft

•	 Schaf	een	inbraakalarminstallatie	aan	
die	in	direct	contact	staat	met	de	
meldkamer	van	een	bewakingsbedrijf		
of	de	politie

•	 De	Bandit	mistgenerator	zorgt	voor	een	
inbraakvertraging	van	10	minuten

•	 Als	u	dat	wilt,	krijgt	u	zonder	extra	
kosten	een	risico-inventarisatie,	
demonstratie	en	advies	voor	uw	
persoonlijke	mistbeveiligingsplan	

•	 Een	VEB-erkend	beveiligingsbedrijf	
plaatst	de	Bandit	mistgenerator

•	 De	Bandit	mistgenerator	is	geschikt	
voor	VRKI	klasse	1,	2,	3	en	4

•	 Kwaliteitsstandaard:

	- EN-goedgekeurd

	- ISO	9001	

	- 	TNO	certificaat

	- 	Vito	certificaat

•	 Er	blijven	geen	reststoffen	achter:	u	
hoeft	dus	na	afloop	niet	schoon	te	
maken

•	 U	hebt	geen	rolluiken	of	gelaagd	glas	
meer	nodig	om	criminelen	buiten	de	
deur	te	houden

•	 De	aanwezigheid	en	waarschuwings-
stickers	van	de	mistgenerator	werken	
preventief	

•	 	U	hebt	5	jaar	garantie	op	de	Bandit	
mistgenerator

•	 De	energie-	en	onderhoudskosten	zijn	
laag

•	 24/7	support	voor	Bandit	hervullingsactie

•	 Makkelijk	te	verplaatsen	als	u	met	uw	
bedrijf	verhuist	

Effectief voorkomen dat indringers 
uw spullen meenemen

Een grote tankstationsketen met ongeveer 
550 tankstations in Nederland kampte 
jaarlijks met zo’n 35 inbraken en 40 inbraak-
pogingen voor tabakswaren. Na de installatie 
van Bandit mistgeneratoren slaagde er niet  
1 inbraak meer! Het aantal inbraakpogingen 
nam bovendien met 95% af. 

Een inbraak of ramkraak duurt gemiddeld 3 tot 4 minuten. Voor de politie ter 

plaatse is, zijn de inbrekers er vaak al lang vandoor met de buit. Natuurlijk neemt  

u maatregelen om indringers buiten te houden. Lukt het ze toch om binnen te 

komen, dan zorgt de Bandit mistgenerator ervoor dat ze hun inbraakpoging al  

snel moeten staken. Zodra het alarm afgaat, vult de ruimte zich binnen enkele 

seconden met een onschadelijk mist. De inbrekers zien niets meer, dus ook de  

buit niet. Zo snel mogelijk wegwezen, is de enige optie voor ze.

De	mistmachine	vult	een	ruimte	van	504	m3	binnen	18	seconden	met	mist.		

De	mistmachine	werkt	pas	na	de	activering	van	2	aparte	detectoren	in	het	beveiligde	

gebied	en	gaat	dus	niet	onnodig	af.	

Uit de praktijk



Verzekeren kan anders
Verzekeren is niet de enige manier om 

met risico’s om te gaan. Liever nog 

helpen we u problemen te voorkomen. 

Omdat we u dan pas écht helpen. 

Daarom biedt Interpolis u samen met 

partner Bandit Installatietechniek de 

Bandit mistgenerator aan. Om uw 

bedrijfspand en goederen optimaal te 

beschermen tegen inbraak en 

ramkraken.

 

Interpolis ontwikkelt continu effectieve 

preventieoplossingen en 

continuïteitsdiensten voor 

ondernemers. Zodat u (gevolg)schade 

eenvoudig kunt voorkomen of 

beperken. En uw onderneming 

weerbaarder maakt. Daarbij werken we 

samen met gerenommeerde partners. 

Meer preventiediensten vindt u in de 

Preventiewinkel.nl.

Snel meer inzicht in 
uw risico’s

Wilt u uw goederen professioneel en effectief beveiligen? 

Bestel	de	Bandt	mistgenerator	via	preventiewinkel.nl	of	bel	013	462	26	22.	Wilt	u	meer	

informatie	over	mistbeveiliging,	stuur	dan	een	e-mail	naar	preventiedesk@interpolis.nl.		

Hoe werkt het?

•	 U	bestelt	de	Bandit	mistgenerator	via	preventiewinkel.nl

•	 Binnen	2	werkdagen	neemt	een	medewerker	van	Bandit	Installatietechniek	contact	met	u	op	om	een	afspraak	te	maken	voor	de	

levering	en	de	montage

•	 Wilt	u	meer	informatie	voordat	u	de	mistgenerator	bestelt?	Stuur	dan	een	e-mail	naar	preventiedesk@interpolis.nl.	Een	

medewerker	van	Bandit	installatietechniek	neemt	dan	binnen	2	werkdagen	contact	met	u	op	om	een	afspraak	te	maken	voor	

een	vrijblijvend	adviesgesprek

Product

Aanbod

•	 Bandit	mistgenerator	set:

•	 Bandit	240	DB	(mistgenerator)

•	 HY3	pack	(vulling)

•	 Draaibare	muurbeugel

•	 Controlbox

•	 Anti-Mask	Passief	Infrarood	detector,	grade	3

•	 Levering,	projectie	en	installatie	(inclusief	klein	materiaal)

Tarief exclusief btw 

•	 €	2.300,-	*

*		 Omdat	u	via	preventiewinkel.nl	bestelt,	betaalt	u	€	400,-	minder	voor	de	mistgenerator,	accessoires	en	installatie.		

	 Deze	korting	is	al	in	de	prijs	verwerkt.
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