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Daži no mūsu gala lietotājiem no kazino un spēļu zālu 
sektora.
Uzziniet vairāk un noskatieties video protectglobal.com.

IELAUŠANAS SKAITS
GALA GROUP TIKA 
SAMAZINATS PAR 95% 

Reģionālais drošības vadītājs Ray Stribley no Gala Group 
stāsta, ka pēs drošības miglas sistēmas uzsādīšanas 167 bin-
go zālēs, astoņu mēnešu laikā ielaušanās skaits Gala Grup 
Anglijā un Skotijā tika samazināts par pārsteidzošiem 95%. 
Austrālijas Stars & Bars kazino īpašnieks Andrew Roberts saka: 
“Tagad es varu gulēt mierīgi naktī, un es, protams, esmu ļoti 
apmierināts ar aizsardzību, ko sniedz PROTECT – kā ir arī 
mana apdrošināšanas sabiedrība”, - secina Andrew Roberts. 
“Miglas aizsardzība noteikti ir noderīga,” saka spēļu automātu 
montieris John B. Brochstedt no J.B. Service. Kurt Nielsen no 
Automat Fyn vienojas: “Pēc miglas ģeneratoru uzstādīšanas 
zadzības pilnīgi apstājas.”

Guldminen spēļu zālē Randersā, Dānija, noziedzniekam 
vajadzēja aptuveni 12 sekundes, lai saprastu, ka viņš nevarēs 
uzvarēt pret drošības miglas ģeneratora, un viņš skrēja prom. 
“Tas ir pierādījums, ka miglas sistēma darobjas”, - saka 
īpašnieks Torben Knudsen.

”

Licencēts PROTECT miglas ģeneratoru uzstādītājs:

PROTECT Estonia
Tartu Mnt. 83-703 · 10115 Tallinn · Tel.: +372 5883 8018

info@protectglobal.com · protectglobal.lv

Noskatieties video par mūsu uzņēmumu protectglobal.com un 
uzziniet vairāk par PROTECT un drošības miglas aizsardzību.

PROTECT – ir vislabāk pārdotā miglas ģeneratoru sistēma un 
pasaules tirgus līderis drošības miglas nozarē.

Mūsu attīstību un tehnisko atbalstu sniedz eksperti 
elektronikas un miglas drošības jomā - vietējie un globālie.

Mēs pārdodam mūsu inovatīvus produktus caur specializētiem 
izplatītājiem un signalizācijas uzstādītājiem vairāk nekā 50 
valstīs.

KAMER JUSU
KAZINO IR SLEGTS

MES PASARGASIM 
JUSU NAUDU

AR MIGLU

EIROPAS KVALITATE 
– DANU DIZAINS‚
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PROTECT drošības migla ir balta, blīva un sausa, un lai palielinātu 
dezorientācijas sajūtu, Jūs varat pievienot ātrmirdzošu gaismu 
un sirēnu.

Šis videonovērošanas ieraksts rāda zadzības mēģinājumu spēļu 
zālē. Jau pēc 12 sekundēm uzbrucējs jau ir ārā.
Noskatieties šo un daudzus citus video protectglobal.com.

▲▲

APSTAJIET LAUPITAJUS 
SEKUNDES!
– Piemērots kazino teplām un spēļu zālēm

TRAUKSME IR AKTIVIZETA

AIZSARDZIBA SEKUNDES

Drošības migla nodrošina tūlītēju aizsardzību 
Jūsu vērtslietām!

PROTECT ģenerators piepilda telpu ar blīvu drošības miglu, 
nedodot laupītājiem iespēju redzēt, un darbojoties pēc 
principa - nevar nozagt to, ko nevar redzēt.

PERFEKTA AIZSARDZIBA 
PEC SLEGŠANAS

Attur iebrucējus vienas stundas laikā - pietiekami ilgi, lai 
atbrauktu policija un drošības dienasts.

20 sek. 10 - 45 min.Ielaušanas

Ir labi zināms, ka kazino glabājas lielas naudu summas, un 
tāpēc tie bieži vien cieš no zagļu uzbrukumiem. 

Kazino kasses istabas, seifi , kā arī spēļu zāles var būt pasargāti 
ar miglas ģeneratoru, ietaupot vērtīgo īpašumu un novērstot 
laikietilpīgus bojājumus. Dati visā pasaulē liecina par to, ka 
zadzības līmenis kazino tika samazināts par 95% pēc miglas 
ģeneratora izvietošanas.

PASARGAJIET SEVI – GULIET 
LABAK AR DROŠIBAS MIGLU

• Spēļu automātu aizsardzība

• Nav pārāk mazas vai pārāk lielas telpas

• Izvēle starp dažādiem modeļiem

• Nekaitīga migla neatstās bojājumus

• Neliels ieguldījums un zemas ekspluatācijas izmaksas

• Ātrs ienākums no ieguldījuma

• Garantija līdz 5 gadiem

MIGLAS GENERATORS 
JUSU DROŠIBAI:

˛
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