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Xtratus miglas ģenerators ir paredzētas privātmājām un ātri 
piepilda viesistabu.

KAMER JUS
ESAT TALU

MES PASARGASIM 
JUSU MAJU
AR MIGLU

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.

APSTAJIET LAUPITAJUS 
SEKUNDES!
– Piemērots privātmājām un birojiem

TRAUKSME IR AKTIVIZETA

AIZSARDZIBA SEKUNDES

EIROPAS KVALITATE 
– DANU DIZAINS‚
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•  Ekstremāli ātrs - 250 m3 16 sekundēs!

• Elegants patentēts dizains piemērots jebkurai mājai

• 2 “izlaides” vienā šķidruma konteinerā

• 2 gadu garantija

• Var nofi ksēt jebkurā pozīcijā

• Savietojams ar jebkuru signalizācijas sistēmu

• Ir rezerves akumulators, ja nav citas energoapgādes avota

Jauns pasaules 
patents uz šķidruma 
tehnoloģiju. 400 ML 
satur pietiekami daudz 
šķidruma 2 “izlaidēm”.

Viegla un ātra 
šķidruma nomaiņa.

Šis video rāda instudēto zadzības mēģinājumu privātmājā.
Jau pēc 3 sekundēm uzbrucējs jau ir ārā.
Noskatieties šo un daudzus citus video protectglobal.com.

▲▲
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.

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

20 sek. 10 - 45 min.Ielaušanas

UZZINIET VAIRAK PROTECTGLOBAL.COMUZZINIET VAIRAK PROTECTGLOBAL.COMUZZINIET VAIRAK PROTECTGLOBAL.COM

Vissliktāk ir zaudēt neaizstājamas lietas ar lielu 
sentimentālu vērtību, tādus kā dāvanas, mantojums, 
rotaslietas, māksla, sudraba izstrādājumi un mēbeles.
Kamēr Jūs un Jūsu ģimene esat tālu no mājam, mēs 
aizsargāsim Jūsu dārglietas, datorus, hi-fi  iekārtas, naudu, 
bērnu rotaļlietas, velosipēdus, automašīnas vai visu citu, kas 
padara Jūsu dzīvi vērtīgu.

Atpūta ar ģimeni ir daudz patīkamāka, kad Jūs zināt, ka 
Jūsu māja un vērtslietas vienmēr būs efektīvi aizsargāti 
dažu sekunžu laikā.

PASARGAJIET
SEVI – GULIET LABAK
AR Xtratus®

PERFEKTA AIZSARDZIBA 
KAMER JUS ESAT TALU...
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