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Vindico Security lanserar ny, effektiv rånskyddsteknik
för svenska butiker
Vindico Security AB (publ) har tecknat avtal med Osprey International Trading avseende
distribution av rånskyddsprodukter, bland annat produkten SmokeNote Express, som
kommer att lanseras på Skyddsmässan i Stockholm den 14-17 september.
Den starkt ökande rånvågen mot butikerna kommer att kräva nya insatser. I England har man med
stor framgång använt sig av konceptet ”Raid-control”, som innehåller ny teknik med spårbar
rökfärg som löser ut strax efter att rånaren har lämnat butiken. Med ett enkelt mikroskop kan Polis
omedelbart identifiera ägaren till pengarna och binda gärningsmannen till rånet.
I England visar färsk statistik att rånen minskar med över 80 % där konceptet ”Raid-Control” har
genomförts. Raid-Control påminner i mångt och mycket om vår svenska satsning ”Säker i butik”.
Skillnaden är att butiken certifieras direkt av Polis samt att tekniken utökats med spårbar färg som
döljer sig i pengar och cigarettpaket.
Produkten som lanseras, ”SmokeNote Express”, distribueras nu i Europa av Osprey International
Trading, ett europeiskt affärsnav för säkerhetsprodukter inom kontanthantering och värdetransporter. Vindico Security har nu tecknat avtal med Osprey avseende den svenska marknaden
och kommer att presentera produkterna för presumtiva återförsäljare vid säkerhetsmässan
SKYDD 2010 i september.
Under mässan kan man få mer kunskap och information avseende det rånförebyggande konceptet
”Raid-control”, då företrädare för engelsk polis håller ett föredrag på mässan onsdagen den 15
september.
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Kort om Vindico Security AB (publ):
Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB,
marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln offentlig förvaltning och skolor.
Produkter är bl a säkerhetsskåp, larmöverföringsenheter, datorvagnar, kontanthanteringsprodukter och alkomätare.
Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop. Bolaget är listat på Nordic
MTF.

