
– Skydda din verksamhet, transportbilar, 
   maskiner & verktyg!

Stöldskyddsmärkning    
med DNA - SmartDNA

Maila din beställning med företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress till: stenstaden@sakra.se

– Här kommer ett erbjudande från SmartDNA
   och Säkra!



Ett enkelt sätt att förebygga 
stöld och minska risken för 
kostsamma avbrott

Genom att märka maskiner, verktyg, fordon, metaller
samt värdesaker med SmartDNA  så minskar risken för
stöld och inbrott. Smart-DNA  framställs från växtriket, och är 
omöjligt att kopiera. Varje kund får en unik kod. 
Kvalitetssäkrad och godkänd av NFC (f.d SKL) och Polisen. 
Godkänd enligt PAS 820 samt som enda MärkDNA produkt, 
godkänd som leverantör åt Amerikanska Försvaret.

I modern tid har tekniken med DNA revolutionerat det kriminaltekniska 
arbetet. SmartDNA kan appliceras på en rad olika sätt och erbjuder ett 
helt nytt och effektivt stöldskydd. Det är enkelt att märka och registrera.

En viktig del i arbetet är att sätta upp dekaler och skyltar 
som informerar om att egendomen, bilen eller maskinen är 
märkt.

Om det trots allt blir en stöld, har polisen med hjälp av 
DNA-tekniken goda möjligheter att fastställa ägandet vid till-
slag hos hälare eller andra kriminella grupper. Detta innebär 
en stark teknisk bevisning och leder till strängare straff.

Belyst med 
speciellt UV-ljus 

syns märkningen. 
När märkningen 
har penslats på 

är det omöjligt för 
brottslingar att tvätta 

bort eller förstöra 
märkningen.



Minskade avbrotts-kostnader/återställning - avbrottet i sig 
kostar många gånger mer än värdet av det stulna.

Känt bland kriminella - vid skyltning minskar risken att verktyg, 
fordon och maskiner blir stulna. SmartDNA märkta värdesaker 
gör dem osäljbara för tjuven.

Kostnadseffektivt i förhållande till väktare eller kameror.

Förutom den preventiva effekten möjliggör SmartDNA att 
polisen kan binda en kriminell person eller stulet gods till en 
brottsplats. Vilket leder till hårdare straff och skadeståndskrav.

SmartDNA - för hem och arbete  

Fördelarna med SmartDNA

SmartDNA HeavyDuty lämpar sig främst till ex. arbetsverktyg och 
maskiner, fyrhjulingar, traktorer, skoter, koppar, metaller. Perfekt 
för hantverkare, bönder, verkstäder, entreprenadföretag, kyrkor, 
kraftbolag, m.m.

SmartDNA ”Hemma/Kontor” lämpar sig till ex. småelektronik, 
värdeföremål, cyklar, mopeder, smartphones, navigatorer m.m.          
Även stöldbegärliga delar i bilar och båtar.

Risken för stöld 
minskar med 
skyltar och 

dekaler



MEDIUM-paketet
• 1 Spray för 400 märkduschar
• 5 st bildekaler
• 5 st 10 cm dekaler
• 10 st 5 cm dekaler
• 63 st smådekaler
• 4 skyltar
Pris: 3900 kr ex moms
Ditt specialpris: 3500:-
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Detta igår i Hemma-kitet:
• 1 st flaska för 3-400 märkpunkter
• 5 st 10 cm dekaler
• 5 st 5 cm dekaler
• 21 st smådekaler
• 4 st bildekaler
Pris: 768 kr ex moms
Ditt specialpris: 495:-

Beställ din SmartDNA redan idag!
I priset för SmartDNA  ingår databasregistrering, laboratoriekostnader och dekaler. Alla priser är exkl. 
moms. Frakt och paketering tillkommer. Leverans sker normalt inom en vecka.

SmartDNA  - HeavyDuty/Outdoor

Har ni behov av riskanalys, skalskydd, samt stöd av 
säkerhetschef?

Kontakta oss för mer information och offert; 

stenstaden@sakra.se

SmartDNA  - Hemma/kontor

LARGE-paketet
• 1 Spray för 1 400 märkduschar
• 5 st bildekaler
• 5 st 10 cm dekaler
• 10 st 5 cm dekaler
• 63 st smådekaler
• 4 skyltar
Pris: 5900 kr ex moms
Ditt specialpris: 5400:-

SMALL-paketet
• 1 Spray för 40 märkduschar
• 5 st bildekaler
• 5 st 10 cm dekaler
• 10 st 5 cm dekaler
• 63 st smådekaler
• 4 skyltar
Pris: 2400 kr ex moms
Ditt specialpris: 2100:-

4 st skyltar i PVC medföljer i 
samtliga kit, A4 storlek. Förbor-
rade hål för lättare montering.

 Vi kan hjälpa er att märka 
era värdesaker. Vi tar hand 
om delar eller hela jobbet 

med märkningen.
Låt inte tidsbrist göra ert 

företag tillgängligt för 
tjuven.

Vi gör jobbet!

Hjälp?

SmartDNA  - Skalskydd och riskanalys

Trettiofem dekaler med-
följer i Hemma-kitet!

Spray för 
minst 3200 

föremål!

Spray för 
minst 800 
föremål!

Spray för 
minst 80 
föremål!

Över åttio dekaler och skyltar medföljer. 
Fäst dem synligt, det hjälper dig att hålla 

tjuven borta!

Vätska
för 3-400

märk-
punkter

HeavyDuty/Outdoor För verktyg, maski-ner, metaller, koppar. Hållfast utomhus.

Vid behov av större mängder kontakta oss för offert
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För alla dina 
privata värde-saker. För villan, sommarstugan, navigationsutrust-ning m.m. i bilen och båten.



Distributör: SmartDNA Protection Nordic AB

Känn dig extra säker och beställ 
extra dekaler och skyltar
Det är bevisat att tjuven håller sig borta när din egendom är märkt. Det är viktigt att  
synliggöra att värdesakerna är märkta. Detta gör man bäst genom att märka hem-
met, företaget och värdesakerna med dekaler och skyltar.

Ring eller maila din önskade produkt, företagsnamn,
organisationsnummer, post- och fakturaadress till: 

Staketskylt

Dekal Kit

100 mm diameter
10 st

50 mm diameter
10 st

Smådekaler
21 st

Så här beställer du:

stenstaden@sakra.se

A4- eller A3 storlek.
Pris för A4 5-pack: 350 kr exkl moms
Pris för A3 5-pack: 450 kr exkl moms

I dekal-kitet ingår följande dekaler. Pris: 295 kr exkl moms.
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Vi har även 
dekaler till er 
transportbil.
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