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Minska risken för stöld – märk verktyg,  
maskiner och bilar med Smart DNA®
Skadeförebyggande arbete i samarbete med Moderna Försäkringar och Smart DNA®



Smart DNA® är biologiskt framställt som kan 
appliceras på en rad olika sätt och erbjuder ett helt 
nytt och effektivt brottsförebyggande skydd. Det 
är enkelt att hantera - märkning och registrering 
sker vid ett och samma tillfälle. En viktig del i 
arbetet är att sätta upp dekaler och skyltar som 
informerar om att egendomen, bilen eller maskinen 
är märkt vilket har en starkt förebyggande effekt. 

Smart DNA® kan till exempel användas för märkning av

Stöldmärk med Smart DNA®

• alla former av verktyg och maskiner

• bilar, inklusive attraktiva delar i bilen såsom 
airbag, instrumentbräda, ratt,  
navigationsutrustning m.m.

• koppar och andra utomhusmetaller

• datorer, telefoner och annan småelektronik

• värdesaker, smycken, klockor, kameror m.m.

Smart DNA®  är en osynlig vätska som framställts från växtriket och är omöjligt att kopiera. 
Genom att märka maskiner, verktyg, fordon, metaller samt värdesaker med Smart DNA®  
så minskar du risken för stöld och inbrott.

Om det trots allt blir en stöld har polisen med hjälp 
av DNA-tekniken goda möjligheter att fastsälla 
ägandet vid tillslag hos hälare eller andra kriminella 
grupper. Produkten är dessutom kvalitetssäkrad och 
godkänd av NFC (Nationellt Forensiskt Centrum och 
Polismyndigheten. Godkänd enligt PAS 820 samt 
som enda MärkDNA produkt och även godkänd som 
leverantör åt Amerikanska Försvaret.



Minskade avbrottskostnader/återställning – avbrottet kostar  
många gånger mer än värdet av det stulna

känt bland kriminella - vid skyltning minskar risken att verktyg,  
fordon och maskiner blir stulna

kostnadseffektivt i förhållande till väktare eller kameror 

trygg personal

lättare för Polisen att binda en kriminell eller ett gods till en brottsplats.

Fördelar med Smart DNA®

Riktar man ett speciellt UV-ljus syns märkningen. Här har en märkning gjorts 
på en skruvdragare. När märkningen har applicerats så är det spårbart till 
ägaren genom den unika DNA-koden.

Osynlig märkning
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Beställ din Smart DNA® redan idag!
Maila din önskade produkt med företagsnamn,  
organisationsnummer, medlemstillhörighet,  
post- och fakturaadress till: moderna@smartdna.se

I priset för Smart DNA ingår databasregistrering, 
laboratoriekostnader och dekaler. Alla priser är exkl. 
moms. Frakt och paketering tillkommer.  
Leverans sker normalt inom en vecka.
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LARGE-paketet

• 1 spray för 1 500 märkduschar
• 10 st 10 cm dekaler
• 10 st 5 cm dekaler
• 63 st smådekaler
• 4 st A4-skyltar

Pris: 5 400 kr (ord.pris 5 900 kr)

Märk-DNA Företagspaket Heavy Duty

SMALL-paketet

• 1 Spray för 400 märkduschar
• 10 st 10 cm dekaler
• 10 st 5 cm dekaler
• 63 st smådekaler
• 4 st A4-skyltar

Pris: 3 500 kr (ord.pris 3 900 kr)
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För metaller, verktyg och maskiner. Anpassat för inom- och utomhus. Välj paket baserat på antal artiklar du vill märka:

sm artdna.se     
    

sm artdna.se     
    

sm artdna.se     
    

sm artdna.se     
    

• 1 Liquid för 400 märkpunkter
• 10 st 10 cm dekaler
• 10 st 5 cm dekaler
• 42 st smådekaler
• 4 st A4-skyltar

Pris: 785 kr (ord.pris 995 kr)

Märk-DNA Företagspaket Light Indoor
Anpassat för små företagsartikar inomhus. Märk företagets datorer och annan mindre elektronik. I kitet ingår: 

Alla dekaler  
och skyltar är  

UV-laminerade!

rekommenderar!



• 1 Liquid för 400 märkpunkter
• 5 st 10 cm dekaler
• 5 st 5 cm dekaler
• 21 st smådekaler 

Pris: 628 kr (ord.pris 768 kr)

Märk-DNA Hemmapaket
För dina privata tillhörigheter hemma. Märk din TV, stereo, dina hushållsapparater och andra värdesaker. I kitet ingår:

Komplettera med extra skyltar och dekaler

A4-storlek av tjockt väderbeständigt  material.  
Tjocklek: 5 mm.  
Finns i 5-pack och 10-pack.

Pris för 5-pack: 275 kr (ord. pris 380 kr) 
Pris för 10-pack: 555 kr (ord. pris 760 kr)

I kitet ingår:

• 10 st  10 cm dekaler
• 10 st 5 cm dekaler
• 21 st smådekaler

Pris: 250 kr (ord. pris 350 kr)

A4-skyltar

Klisterdekal-kit

Storlek: 15 cm i diameter

Pris för 10-pack: 450 kr (ord. pris 666 kr)

Klisterdekal Large
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Moderna Försäkringar - Företag & Industri 
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM 

foretag@modernaforsakringar.se
www.modernaforsakringar.se/foretag

Försäkringsgivare

Distributör

Safe Solution SmartDNA AB 
Box 152 25, 167 15 Bromma 

info@smartdna.se 
www.smartdna.se

Maila din önskade produkt med företagsnamn,  
organisationsnummer, medlemstillhörighet,  

post- och fakturaadress till: moderna@smartdna.se

Så här beställer du


