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Een oplossing binnen 10 seconden
Verkoop en verhuur tuin- en bouwmachines Tuboma

Jeroen De Steur opende enkele jaren geleden een fonkelnieuwe showroom met 

een ruim assortiment van tuinmachines van het kwaliteitsmerk Stihl. De aanwezi-

gheid van zoveel dure en gegeerde gereedschappen in een dergelijke ruimte bren-

gt sommige mensen helaas ook op verkeerde ideeën. Daarom koos Jeroen pre-

ventief voor een doeltreffende oplossing; een V10-mistgenerator van SmokeCloak.

Ruim 10 jaar geleden startte Jeroen De Steur in bijberoep met het verhuren van 

enkele maaimachines. Door service en klantgerichtheid steeds hoog in het vaan-

del te dragen, nam het aantal klanten zeer snel toe en startte hij zijn eigen zaak 

Tuboma (een afkorting voor tuin- en bouwmachines). Enkele jaren terug richtte hij 

een moderne showroom in voor zijn uitgebreide aanbod van het kwaliteitsmerk 

Stihl.

“Er is hier nooit een poging tot inbraak gedaan, maar ik besef ook wel dat deze 

machines zeer gegeerde producten zijn in het misdaadmilieu,” vertelt Jeroen. “Met 

zoveel waardevol materiaal leek het me toch verstandig om meer beveiliging aan 

te brengen dan louter een alarmsyteem. De showroom is in een relatief landelijk 

gebied gevestigd en het kan dus wel even duren voor de hulpdiensten zullen arri-

veren na een inbraakdetectie.”

Jeroen informeerde bij zijn beveiligingsinstallateur naar verschillende mogelijkhe-

den. Deze toonde hem enkele filmpjes over de mistbeveiliging van SmokeCloak 

en Jeroen was direct enthousiast over het concept. “Na 10 seconden is er niet veel 

meer te zien; dat is de oplossing die ik op deze locatie buitenaf nodig heb. Ik hoop 

natuurlijk dat het er nooit van komt, maar het is voor mij een hele geruststelling 

dat er direct actie wordt ondernomen als er een inbraak plaats zou vinden.” 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 binnen 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.
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