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Dranken- en rookwaren -
speciaalzaak Appellation Contrôlée 
“De ideale bescherming voor mijn winkel én personeel”

Handgerolde sigaren, luxe rookaccessoires, sterke drank, flessen champagne en een 

breed aanbod van kwaliteitswijnen; zaakvoerder Rudi De Bie beschikt in zijn winkel 

Appellation Contrôlée in Ekeren over een prachtig assortiment luxeproducten. Hij nam 

al verschillende maatregelen tegen een mogelijke inbraak of overval, maar de recente 

installatie van een mistgenerator van SmokeCloak is voor hem het definitieve sluitstuk 

voor de beveiliging van zijn winkel.

“Als je zoveel luxeproducten in je winkel hebt liggen, dan neem je natuurlijk een aantal 

standaardmaatregelen,” begint Rudi De Bie zijn verhaal. “Rolluiken, extra beveiligd 

glas, een alarmsysteem, noem maar op. Maar goed, een alarmsysteem, wie kijkt er 

tegenwoordig nog van op als dat afgaat? Zelfs als er in een drukke straat een autoa-

larm begint te loeien, dan loopt iedereen er zonder omkijken gewoon voorbij.”

Om echt een antwoord te kunnen bieden op een mogelijke inbraak of overval in zijn 

speciaalzaak Appellation Contrôlée, koos Rudi De Bie resoluut voor het concept van 

mistbeveiliging. “Wil een inbreker hier zijn slag kunnen slaan, dan heeft hij zeker een 

aantal minuten tijd nodig om een deel van de voorraad buiten te krijgen. Dankzij de 

mistbeveiliging is er in heel de winkel binnen enkele seconden echter niets meer te 

zien. Dan houdt het voor een inbreker natuurlijk snel op, de enige optie voor hem is 

dan om zo snel mogelijk het hazenpad te kiezen.”

Rudi schafte de mistgenerator van SmokeCloak vooral aan als preventief middel tegen 

inbraken en overvallen. “Er is hier gelukkig nooit ingebroken en ik voel me dan zelf ook 

niet echt bedreigd. Ik merk echter wel dat vooral mijn vrouwelijke medewerkers de 

aanwezigheid van de mistgenerator weten te waarderen. Dat is minstens van even 

groot belang, want je wilt natuurlijk niet alleen je voorraad beschermen, maar zeker 

ook je personeel. Zij moeten minimaal in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen 

werken.”

www.SmokeCloak.com

CASE

De missie van SmokeCloak is om 
risico’s en verliezen voor onze 
klanten te beperken! Met
distribiteurs in meer dan 50 
landen over de hele wereld en 
meer dan 20 jaar ervaring is 
MSS

Professional de marktleider op 
het gebied van mistoplossingen. 
Of het nu gaat over het 
verminderen van diefstallen in de 
eerste minuten van een inbraak 
of het verminderen van
persoonlijke risico´s bij 
brandtrainingen: onze mist biedt 
de beste oplossing.


