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Telesikring, Normal og SmokeCloak har i samarbejde installeret DNA-væske i alle Normal butikkers røgkanoner.

Butikskæden Normal
forhindrer indbrud med
sporbar DNA-væske i alle
røgkanoner
Normal, SmokeCloak og Telesikring har
indgået et samarbejde om, at afskrække
alle indbrudstyve, ved at udskifte den
sædvanlige tågevæske i røgkanonerne
med unik og sporbar DNA-væske, i
samtlige af Normals 25 butikker landet
over.
Ved indbrudsforsøg i en Normal butik, vil alarmen
udløse røgkanoner, som på få sekunder indhyller
hele butikken i en tyk tåge og gør det umuligt for

indbrudstyven at navigere rundt. Anvendelse af
røgkanoner er en særdeles effektiv sikringsform,
som indtil videre har forebygget flere indbrud hos
Normal. Men nu har Normal valgt at effektivisere
indbrudssikringen yderligere, ved at lade samme
tåge blive sporbar i kraft af en kombination af
røgkanoner og DNA-sikring.
”SmokeCloak tågesikring virker rigtigt godt.
Allerede på nuværende tidspunkt, har det
forhindret flere indbrud i vores butikker. Men vi
går nu skridtet videre ved at installere DNAvæske i vores røgkanoner, således vi ikke kun
undgår tab, men samtidigt giver politiet mulighed
for at anholde forbryderne. Det skal være
besværligt at lave indbrud i enhver Normal
butik”, siger Torben Mouritsen, der er direktør og
medstifter af Normal.
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Derfor satser Normal på DNAsikring
DNA-sikring har i nogle år været en
kriminalitetsforebyggende og vellykket
sikringsform i for eksempel Storbritannien, hvor
det i stor grad støttes af både borgere og politi. I
Danmark har vi også fået øjnene op for de
præventive og kriminaltekniske fordele ved
syntetisk DNA, hvorfor butikskæder som Normal
sætter sin lid til produktet.
”Væsken i alle vores DNA-sikringsprodukter,
indeholder en unik DNA-kode. Hver DNA-kode
har dets eget kriminaltekniske signatur, hvilket
gør det muligt at mærke og spore både materielle
værdier og kriminelle. Foruden at være usynlig
for det menneskelige øje, er DNA’en meget
robust og kan ikke slides eller vaskes af
genstande, og på mennesker forbliver den på
huden i op til 21 dage, i takt med hudceller
regenereres. DNA-sikring er en yderst
virkningsfuld sikringsform, fordi alt der er mærket
bliver sporbart definitivt”, siger Casper
Klingenberg, der er Key Account Manager og
DNA-sikringsekspert ved Telesikring.
Hos SmokeCloak er man også begejstret for DNAvæsken, som har vist sig at være en stor succes,
hvorfor SmokeCloak DNA nu er taget i brug i både
Canada, USA, England og Danmark.
”Vi har resultater der viser, at SmokeCloak DNA
kan reducere risikoen for tab med helt op til 99
%”, siger Nick Bigler, der er direktør og ejer af
SmokeCloak
Konceptet bag tågekanonerne er simpel: Hvad du
ikke kan se, kan du ikke stjæle. Fra dags dato skal
vordende indbrudstyve hos Normal dog ikke blot
udfordres med bare en dækkende tåge, men en
tåge der gør, at indbrudstyvene og alle tyvekoster
kan knyttes og spores tilbage til det specifikke
gerningssted.

Foto: Malene Levsen Olesen. Kolding Storcenter, december 2015.

Med åbningen af 25 butikker siden 2013, er Normal en
stærkt ekspanderende kæde.

Om Normal
Normal er en kraftigt ekspanderende butikskæde,
med åbning af hele 25 butikker siden april 2013,
og kæden har planer om at åbne yderligere 25
butikker i 2016. Ved hjælp af import af varer fra
udenlandske distributører i andre EU-lande,
sælger Normal mærkevarer til danske forbrugere
til faste lave underpriser, med besparelser på 3060 %. Kæden forhandler kendte varer indenfor
bl.a. personlig pleje, helse, husholdnings- og
kontorartikler.
Læs mere om butikskæden: www.normal.dk eller
på www.facebook.com/normal.dk

Kontaktinformation
Direktør og medejer, Torben Mouritsen, Normal,
tlf. 40 41 32 52, torben@normal.dk
Direktør og ejer, Nick Bigler, SmokeCloak, tlf. 40
40 03 09, nbi@buanco.dk
Key Account Manager, Casper Klingenberg,
Telesikring, tlf. 24 88 50 20, cpk@telesikring.dk

Godt at vide om DNA-sikring og
SmokeCloak DNA
DNA-væsken kan installeres i alle SmokeCloak
produkter, både nye og eksisterende, i samarbejde
med førende alarmselskaber, heriblandt Telesikring,
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som er ekspert på området i Danmark. DNA-sikring fås
i mange udformninger - DNA-væske i røgkanoner er
blot én af dem.
Læs mere om tågesikring og SmokeCloke DNA:
www.smokecloak.dk
Læs mere om DNA- og indbrudssikring:
www.telesikring.dk

