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Wyrzutnie mgły PROTECT - dopasowane do 
różnych potrzeb
Do małych i dużych pomieszczeń.  
Możliwa również instalacja w sposób niewidoczny!

• Zabezpieczają bankomat, kasę pancerną, komputery i 
 wyposażenie. Powstrzymują intruza przy próbie 
 przedostania się przez strefę dostawy gotówki

• Niewielka inwestycja oraz niskie koszty eksploatacyjne, 
 szybki zwrot inwestycji i nawet do 5 lat gwarancji

• Mgła nie pozostawia osadu i jest zupełnie nieszkodliwa 
 dla ludzi, zwierząt, ubrań, mebli, komputerów i urządzeń 
 elektrycznych



Film pokazuje zapis prawdziwego włamania do biura. 
Po zaledwie 3 sekundach napastnik ucieka. Pozostawia 
nienaruszone wartości. Zobacz ten oraz inne filmy na 
protectglobal.pl.

s
Ochrona mgłą zapewnia natychmiastowe 
zabezpieczenie Twoich kosztowności!

Wyrzutnia mgły PROTECT wypełni pomieszczenie gęstą, 
nieprzejrzystą mgłą, która powoduje całkowity brak 
widoczności. Cenne przedmioty są bezpieczne dzięki zasadzie: 
Nie widzi – nie ukradnie!

Włamanie 20 sek. 10 - 45 min.

Utrzymaj intruzów z dala, nawet przez godzinę. 
To wystarczająco dużo czasu na dotarcie policji lub ochrony.

IDEALNA OCHRONA PO 
ZAMKNIECIU BANKU !¸



BADŹ BEZPIECZNY
- ŚPIJ SPOKOJNIE
Banki na całym świecie doświadczają ataków na bankomaty. 
Urządzenia są wyrywane i zabierane w całości, wysadzane 
za pomocą gazu lub materiałów wybuchowych, czy 
opróżniane za pomocą oprogramowania. Ataki te powodują 
niepokój okolicznych mieszkańców oraz ogromne zniszczenia 
budynków i samych urządzeń. Koszty ich odtworzenia mogą 
być bardzo wysokie.

Wyrzutnie mgły powinny chronić skarbce, serwerownie i 
zaplecze przygotowania gotówki. Pomimo, że komputery, 
monitory czy designerskie meble nie są już preferowanym 
łupem włamywaczy, nadal jednak ich przyciągają. 

PROTECT rozwiązuje te problemy. W kilka sekund „oślepia” 
intruza.

Możesz odetchnąć i skupić się w 100% na swoim biznesie, gdy 
kosztowności są skutecznie chronione mgłą ochronną.

WIECEJ NA PROTECTGLOBAL.PL¸
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PROTECTGLOBAL.PL

Mgła PROTECT jest biała, gęsta i sucha, a dla zwiększenia 
dezorientacji, można dodać błyski stroboskopu i dźwięk 
syreny.

POWSTRZYMAJ ZŁODZIEJA
W KILKA SEKUND!
– Polecany do ochrony biur, bankomatów oraz 
miejsc przechowywania i obsługi gotówki

 AKTYWACJA ALARMU

ZAB EZPIECZONE W KILKA SEKUND
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Autoryzowany instalator PROTECT:

EUROPEJSKA JAKOŚĆ
– DUŃSKI PROJEKT

PROTECT to najlepiej sprzedający się system wyrzutni mgły, 
oraz światowy lider w branży ochrony mgłą.

Nasz dział rozwoju i wsparcia technicznego tworzą specjaliści 
z zakresu elektroniki i systemów zabezpieczeń.

Dostarczamy nasze innowacyjne rozwiązania poprzez sieć 
dystrybutorów i instalatorów systemów Zabezpieczeń w ponad 
50 krajach na świecie.

PROTECT POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: (+48) 12 350 22 33 

info@protectglobal.pl · protectglobal.pl

Kilka przykładów naszych zadowolonych klientów z sektora 
banków I bankomatów.
Odwiedź naszą stronę protectglobal.pl aby zobaczyć nasze 
filmy oraz dowiedzieć się więcej o PROTECT.


