7-Eleven och Pressbyrån installerar Inferno och dimmaskin
Antalet inbrott för att stjäla cigaretter i Pressbyrån och 7-Eleven har ökat dramatiskt de senaste
åren. Reitan har, tillsammans med Försäkringsbolaget Svedea och Säkerhetskonsulten Verified
Security, tagit fram en lösning som innefattar bland annat Inferno Ljud- och Ljusbarriärer och
dimmaskiner. Efter installationen har ett flertal inbrott stoppats och gärningsmännen flytt
tomhänta.
Under 2010 började inbrotten öka i en allt större takt. I första hand stals cigaretter. Kostnaderna i
samband med inbrotten ökade. Förutom värdet av de stulna varorna så ökade försäkrings-,
reparations- och återställningskostnaderna.
”Vi har sökt en effektiv lösning som verkligen minimerar förövarens tid i våra Pressbyrå och 7-Eleven
butiker. Snabba inbrott med påföljande kostnader och dyrbar tid för återställande har ökat på
sistone.” säger Lars Eklund frå Reita . ”Tjuvarna bröt sig oftast in antingen via kund- eller
varudörren. Väl inne länsades tobakshyllorna. Butikerna hade redan ett konventionellt larm kopplat
till väktaråtgärd, men detta tycktes inte hjälpa.”
Reitan, Försäkringsbolaget Svedea och Säkerhetskonsulten Verified Security funderade på hur de
skulle kunna vända trenden till en rimlig kostnad. Tillsammans gick man igenom vilka möjligheter
som fanns. Ett av dem var Inferno Ljud- och Ljusbarriär kompletterat med dimmaskiner som på några
sekunder fyller lokalen med en ofarlig och ogenomtränglig rök.
Vända trenden
Det beslöts att testa en lösning där det existerande larmsystemet kompletterades med Inferno och
dimmaskiner. Installationer gjordes i de mest utsatta butikerna. Butiker som tidigare varit utsatta för
upprepade inbrott har efter installation endast varit utsatta för inbrottsförsök med försumbara
kostnader.

Verified Security står för projektering och installation.
Ett säkerhetspaket med Inferno Ljud och Ljusbarriär som kompletteras med dimma, beroende på
omständigheterna monteras nu successivt ut i allt fler utsatta butiker.
Vid inbrott hörs ett öronbedövande ljud och därefter är allt täckt i en ogenomtränglig dimma. Detta
gör det oerhört svårt att genomföra ett framgångsrikt inbrott.
”Vi har installerat Inferno i såväl små som stora butiker i olika branscher”, berättar Carl Forsman, från
Verified Security. ”Vi är stolta över Reitans förtroende. Vi har otaliga exempel på Infernos effektivitet
som nu även Pressbyrån och 7-Eleven kommer att åtnjuta. Inferno är idag ett effektivt komplement i
en larmlösning.”
”Våra olika I fer o lös i gar passar olika iljöer o h applikatio er”, säger Joha Sa d erg, VD på
I duse AB. ”Ge e sa t är ö ska att faktiskt göra ågot åt i rottsförsök o h ko sekve ser a
därav. Inbrottstjuve ska få ett i i u av tid.”

Om Reitan Convenience Sweden AB
Reitan är franchisegivare åt Pressbyrån, 7-Eleven samt Shell/7-Eleven. I kedjorna finns 509 stycken butiker över hela
landet.
Om Verified Security
Verified Security är ledande inom kvalificerad riskanalys inom handel. Genom gedigen erfarenhet tas fungerande
säkerhetslösningar fram som implementeras.
Om Indusec
Indusec är världsledande på högeffektiva och avancerade audio- och ljusprodukter för säkerhetsmarknaden.
Inferno Ljudbarriär och Inferno Ljusbarriär installeras på de platser eller objekt där ett högt skydd är önskvärt.
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