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Daži no mūsu gala lietotājiem no elektronikas veikalu 
sektora.
Uzziniet vairāk un noskatieties video protectglobal.com.

SPECIGI MIGLAS 
GENERATORI APTUR 
ZAGLUS

“Miglā mēs nevaram pat redzēt mūsu rokas pie mūsu sejām,” 
skaidro Frank Slåtsveen no Sony Center Oslo, kurš vienā 
gadā cietis sešas ielaušanās. Pēc miglas drošības sistēmas 
uzstādīšanas, veikalā bija tikai viens zadzības mēģinājums 
trīs gadu laikā! Ekspert drošības menedžeris Norvēģijā 
Georg Vedeler saka: “Kopš miglas ģeneratoru uzstādīšanas, 
ir notikuši tikai trīs zādzības mēģinājumi, kuri, protams, ne-
bija veiksmīgi. “Ja mēs nebūtu uzstādījusi miglas aizsardzību, 
mēs nevarētu saņemt apdrošināšanu,” viņš piebilst.

Austrijas Sony centrā Dānijā un Ekspertam Austrijā klients no-
saka, ka miglas ģeneratorus jāslēpj stilīgajā veikala interjerā. 
“Mehāniskā aizsardzība veikala logos nav efektīvs risinājums, 
tāpēc mēs izvēlējāmies miglas aizsardzību,” saka Karls Nei-
mans no Expert Gmundenā, Austrijā.
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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.
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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.

PROTECT arī aizsargā elektronikas veikalus un noliktavas. Šis 
video novērošanas ieraksts parāda, kā uzbrucējs nespēj nokļūt 
noliktavā, kurā ir uzstādīta drošības miglas sistēma.
Noskatieties šo un daudzus citus video protectglobal.com.

▲▲

APSTAJIET LAUPITAJUS 
SEKUNDES!
– Piemērots elektronikas veikaliem

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

• Televizoru, datoru un telefonu 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:

˛

Plakanā ekrāna televizori, portatīvie un planšetdatori, mo-
bilie telefoni un spēļu konsoles rada lielāku risku zādzībai. 
Laupīšanas elektronikas veikalos ir dārga, laikietilpīga un 
tas pievilt klientus. Tāpēc Sony centrs, Boulanger, Expert un 
citi vadošajie veikali ir modernizējuši savu drošību ar miglas 
aizsardzību.
Dažos tīklos uzskata, ka miglas aizsardzība tiek noteik-
ta kā apdrošināšanas kompāniju prasība. Tradicionālās 
signalizācijas un drošības slēģi nebija pietiekami, un viņi 
nolēma uzstādīt PROTECT miglas ģeneratorus.

PASARGAJIET SEVI – GULIET 
LABAK AR DROŠIBAS MIGLU
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