
Cykel kit: DNA-mærk 2 cykler/cykeldeleBolig kit: DNA-mærk 25 ejendele

Bo trygt - DNA-mærkning
forebygger mod indbrud 
og tyveri

DNA-MÆRKNING 
holder tyven væk

 ALLE BOLIGER 
Kan bruges i lejlighed, 

 hus, sommerhus,
båd, m.fl.

Er nabolaget plaget af indbrud, eller frygter du, at arvestykkerne og andre af dine 
kostbare ejendele er i risiko for at blive stjålet?  

Sæt dit fingeraftryk på dine ejendele med DNA-mærkning, så forebygger du indbrud 
med op til 83%.

Unisecure - din partner indenfor sikkerhed og tryghed

FOREBYG TYVERI  
I DIT HJEM MED  

OP TIL

83%



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

www.unisecure.dk | +45 6990 1818 | info@unisecure.dk

Eksempler på genstande du kan DNA-mærke

SelectaDNA – Gør det svært at være tyv

TYVERISIKRET

DNA PROTECTED

GENSTAND

TYVERIMÆRK VÆRDIGENSTANDE MED SPORBAR DNA-MÆRKNING
Usynlig mærkning kan bruges i huse, lejligheder og sommerhuse til forebyggelse af tyveri af 
værdifulde private ejendele. Politiet, Det Kriminalpræventive Råd og forsikringsselskaber, 
m.fl. 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 boliger.

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.

IT-udstyr Kunstgenstande Ure & smykker Cykler Møbler


