Använd ISR, stoppa tjuven!
Tjuven undviker märkta föremål.

Cykelstöld – låskapning tar ca en minut

Märkningen härdar fast och är praktiskt taget
omöjlig att avlägsna.
Lyckas man få bort en eller flera dekaler kommer
ändå all text att vara synlig i polisens UV-ljus.
Registrering görs enkelt av av ägaren, utan krav på
vare sig registrerings- eller abonnemangskostnad.
En internationell databas håller reda på föremålets
ägare. Oavsett vilket land föremålet hittas i går det
att spåra dig som ägare.

Stoppa tjuvarna med ISR-märkning

Upphittat föremål kan enkelt avslöjas om det är
anmält som stulet eller slaktat genom att scanna
av QR-koden med en smartphone.

Unik märkning för allt som rullar
Enkelt att applicera. Svårt att ta bort.
Märk din cykel/MC/barnvagn etc. på 1 + 5 platser,
inklusive hjulen med våra perforerade dekaler.
En etsfluorescens stryks över dekalerna och
tränger ned i de laserskurna hålen och etsar sig
fast i underlaget.
Resultatet blir ett tydligt, unikt nummer och en
hänvisande webbadress. Dekalen som även kan
tolkas med QR-kod, härdar fast och är praktiskt
taget omöjlig att avlägsna. Försöker någon ta
bort dekalerna, är märkningen ändå synlig i
polisens UV-ljus.
Oavsett vilket land objektet hittas, går det att spåra
ägaren. Köpt märkning är utan krav på vare sig
registrerings- eller abonnemangskostnad. Läs mer
om oss och ISR-märkning på www.isrcodecheck.se

Stöldskyddad
ISR-märkt

När låset inte räcker till

www.isrcodecheck.se

Slipp hänglås
och tunga kättingar.
Tjuvar undviker märkta
föremål som är synliga i
polisens register
och UV-ljus.

70 000 cyklar

Stöldmärkningspaket

Dekalmontering

Här nedan tar vi upp cyklar som bra objekt för
märkning. Glöm för den delen inte bort andra
objekt som MC, moped, barnvagn, båtmotor
och 4-hjuling. Listan kan göras lång.

Det är enkelt och tar endast några minuter att
stöldmärka valt objekt. Gör så här:

Ystad, Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå
och många andra orter blev 2015 bestulna på
närmare 70 000 cyklar och polisen skulle kunna
återlämna många av dessa till ägarna om de
hade varit märkta.

rekommenderar vi att du sätter de två
stora dekalerna på ramen (olika sidor), de två
små dekalerna i naven samt den medelstora
dekalen i anslutning till ramnumret.

Sätt på de perforerade dekalerna.

1. Om du exempelvis märker din cykel så

Pensla den UV-baserade etsvätskan över

2. den perforerade koden och webbadressen.

Polisen söker upp dig!
Björn Svensson på polisen ser fördelarna med att
stöldmärka sin cykel och trycker också på att en
stöldmärkning kan vara ett bra komplement till
det vanliga låset.
- Vi kan med glädje notera att ägarna till cyklar i
större utsträckning kan ange sitt ramnummer på
den stulna cykeln med hjälp av stöldmärkningen.
Detta underlättar både registrering av stölden och
sökning bland de upphittade/återfunna cyklarna vi
får in. Många cyklar levereras ju inte längre med ett
monterat lås som standard, speciellt inte de exklusivare, där cykelns låga vikt är av största betydelse.
En stulen cykel behöver alltså inte ha ett uppbrutet
lås för att man ska reagera, det kan faktiskt räcka
med att den stått orörd på en udda plats lite onödigt länge för att man ska anmäla den och därmed
göra ägaren riktigt glad, säger Björn Svensson.

Säkerställ att etsvätskan appliceras på
samtliga punkter. Appliceringen kan göras på de
flesta material, men UV-vätskan biter inte på
olackerad kolfiber (de flesta kolfibermaterialen
är lackerade).
2 stora perforerade dekaler
2 små perforerade dekaler
1 mellanstor perforerad dekal
1 varningsdekal
UV-vätska och påstrykare
Registerkort
Bruksanvisning
Förpackat i en Zip-påse i plast

Sätt varningsdekalen på ett väl synligt ställe.

3. Dekalerna är försedda med ett mycket starkt

lim som fäster bra på objektets samtliga ytor
(till exempel stål, aluminium, kolfiber, plast med
mera). På grund av det kraftfulla limmet bör du
se till att du har bestämt dig var dekalerna ska
placeras, det går nämligen inte att flytta dekalerna
när de väl har fått fäste.

Registering
Det är viktigt att du registrerar din cykel efter du
har märkt den. Registrera din cykel tillsammans
med dina kontaktuppgifter på följande sida:
www.retainagroup.com/adnas. Kom ihåg att
uppdatera de registrerade uppgifterna om du
flyttar eller säljer din cykel.

