DNA-MÆRKNING
holder tyven væk

DNA-mærk og forebyg tyveri
og svind i virksomheden

ALLE BRANCHER
Usynlig DNA-mærkning
kan bruges i alle
brancher

Er din virksomhed plaget af tyveri, indbrud i varebilen og tabt omsætning
på grund af medarbejdere, der ikke kan gøre deres arbejde færdigt? Sæt dit
fingeraftryk på forretningen, og reducer risikoen for indbrud og tyveri med op til 83%.
“Jeg har haft indbrud i firmabilerne 3-4 gange i løbet af min VVS-karriere og det er drøn
ærgeligt . Efter at vi har fået installeret Cargo Lock i bilen og DNA-mærket værktøjet,
så sover man meget bedre om natten. Det er helt klart noget, jeg kan anbefale mine
kollegaer i byggebranchen.”
– Nick Wander, Håndværker, Cura VVS

REDUCER
INDBRUDSRISIKOEN
MED OP TIL

83%

SelectaDNA Erhvervskit: Leveres til 25, 100, 500 og 1.000 genstande
med advarselsmærker

Unisecure - din partner indenfor sikkerhed og tryghed

DNA PROTECTED

TYVERISIKRET
GENSTAND

SelectaDNA – Gør det svært at være tyv
TYVERIMÆRK VÆRDIGENSTANDE MED SPORBAR DNA-MÆRKNING

Usynlig mærkning kan bruges inden for alle brancher og virksomhedstyper til forebyggelse af
tyveri og svind af dyrt og vitalt udstyr. Politiet, forsikringsselskaber mfl. anbefaler at mærke
værdier.

FARLIGT FOR TYVE OG HÆLERE

Tyve og hælere løber en høj risiko og “slæber” et usynligt DNA-spor med sig, når de stjæler
SelectaDNA-mærkede ejendele, hvilket gør, at ejendele er sværere at afsætte til hælere og
slutbrugere. Derfor fravælger de i langt højere grad SelectaDNA mærkede virksomheder.

POLITIET FINDER EJEREN TIL TYVEKOSTER PÅ FÅ SEKUNDER

Politiet kan med deres udstyr aflæse DNA-koden på formodede stjålne ejendele og ved opslag
i ejendele-databasen valideres ejer-identiteten. Det gælder både for ejendele fundet i Danmark
men også i et af de andre lande, som er en del af det internationale netværk. Tyve og hælere
har på baggrund af dette et forklaringsproblem overfor Politiet, og de DNA-mærkede ejendele
kan nu leveres tilbage til den retmæssige ejer.

Så let er det at bruge SelectaDNA - scan QR koden og se videoen

1. Mærk dine ejendele
med SelectaDNA

2. Sæt sikringsmærker
på døre og vinduer

3. Registrér din kode i
SelectaDNA databasen

Eksempler på genstande du kan DNA-mærke

IT-udstyr

Kunstgenstande

Værktøj

Varebiler

Møbler
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