Pressmeddelande 2015-04-01
Den 1 april får cykelägare nya möjligheter att skydda sig mot cykeltjuvana- ISR-märkning, något som
rönt stora framgångar bland annat i England.
Då lås och kedjor i olika godkända klasser inte längre räcker till mot avancerade verktyg som antingen
stulits eller köpts på våra byggvaruhus behövs nya metoder. Tjuvar och hälare undviker märkta
värdesaker - välkänt från bl.a. MärkDNA-projekten där ett unikt dna skyddar mot inbrott och stöld
och rån.
ISR-märkning är både synligt och osynligt och att försöka ta bort specialdekalerna är lönlöst,
märkningen (etsflourescensen) syns ändå tydligt med hjälp av polisens UV-lampor. Märkningen går
definitivt inte att ta bort.
”Fördelarna med ISR-märkning är flera” säger Pär Sandevik, produktansvarig på Safesolution.
”Märkningen sker snabbt och enkelt, den sitter kvar och den kan läsas av med mobilen och
blixtsnabbt får man reda på om cykeln är anmäld stulen eller slaktad”. Polisen kan dessutom få
information om ägardata 24/7/365 elektroniskt eller via manuell betjäning.
Avbrott och polisanmälan, diskussioner med försäkringsbolag och värdeminskning är eländen som
drabbade över 70.000 cykelägare 2014. Cyklar blir mer avancerade och därmed värdefullare. Lägg
också till det stigande antalet el-cyklar och att hemförsäkringen har ett maxbelopp, därefter krävs
specialförsäkring. Man kan försäkra sig mot självrisken, men inte värdeminskningen. Målet med ISRmärkning är att både få använda och behålla sin cykel!
Att märka en cykel kostar ca 300 kronor, inga årliga databas- eller registreringskostnader tillkommer.
Den unika koden gör det enkelt att spåra en upphittad cykel.
/Bilder visat tydligt hur etiketter skyddar såväl hjulen som ramen och hur märkningen blir i ljuset av polisens
UV-lampa, även om någon lyckat ta bort dekalen./

För ytterligare information och referenser:
Pär Sandevik, ps@smartsand.se, 0760-19 97 50
www.smartsand.se/ISRcykel
www.isrcodecheck.se
Safe Solution SmartDNA AB,

Svartviksslingan 80D, 167 39 Bromma

Safe Solution AB startades 2009 och leds av Leif Svensson, som har en mångårig erfarenhet inom säkerhetsområdet. Han har
bl.a. varit säkerhetschef vid Arlanda och Bromma flygplats samt VD för G4S Värdebolag. Genom Safe Solution SmartDNA AB
har vi i Norden introducerat konceptet SmartDNA® (MärkDNA) och samarbetar med Applied DNA Sciences Inc. (ADNAS) i
USA. I Sverige har konceptet successivt startat i Stockholm bl. a. med ett samarbete med försäkringsbolaget iF.

