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Alguns de nossos clientes fi nais em lojas de eletrônicos.
Leia mais e assista aos vídeos em protectglobal.com.

FINALMENTE ALGO QUE 
PARA OS BANDIDOS

“No meio da névoa, não conseguimos ver nossas mãos diante 
de nossos rostos”, explica Frank Slåtsveen, da Sony Center, 
em Oslo, que já sofreu seis invasões em um ano. Depois de 
instalar um Gerador de Névoa, a loja só teve uma tentativa 
de roubo em três anos! O gerente de segurança do
especialista na Noruega, Georg Vedeler, diz: “Desde que
os Geradores de Névoa foram instalados, só houve três
tentativas de arrombamento, o que, naturalmente,
retrocedeu. “Se não tivéssemos instalado a proteção por 
névoa, não teríamos conseguido um seguro para a loja”, 
acrescenta ele.

Tanto na Sony Center na Dinamarca quanto na Expert na 
Áustria, o cliente estipula que os Geradores de Névoa
devem ser escondidos nas instalações das lojas elegantes. 
“As portas meânicas de aço nas vitrines não é uma opção, 
então escolhemos a proteção por névoa”, diz Karl Neumann, 
da Expert em Gmunden, na Áustria.

”

Instalador de Geradores de Névoa PROTECT licenciado:

QUALIDADE EUROPEIA 
– DESIGN DINAMARQUÊS

A PROTECT é especialista em proteção por névoa, é líder 
mundial no mercado da indústria de Névoa de segurança.

Nosso desenvolvimento e suporte técnico são realizados 
internamente por especialistas em proteção por névoa de 
segurança e eletrônicos - locais e globais.

Nós vendemos nossos produtos inovadores através de 
dedicados distribuidores e instaladores de alarme em mais de 
50 países.

PROTECT Brazil · Largo Padre Pericles, 145 - conj. 204 e 206
Barra Funda - São Paulo - SP · Tel.: (11)2589-2181

comercial@protectglobal.com.br · protectglobal.com

Veja vídeos da empresa em protectglobal.com e saiba mais 
sobre a PROTECT e os Geradores de Névoa.

NÓS PROTEGEREMOS 
SUAS TV´S E

EQUIPAMENTOS
COM NÉVOA

QUANDO SUA LOJA 
ESTÁ FECHADA



A névoa de segurança PROTECT é branca, densa e seca, para 
aumentar a desorientação, você pode adicionar uma luz
estroboscópica e uma sirene.

PARE OS ROUBOS
EM SEGUNDOS!
– Adequado para lojas de eletrônicos

O ALARME ESTÁ ATIVADO

SEGURO EM SEGUNDOS A PROTECT também protege os armazéns das lojas de 
eletrônicos. Este video de uma câmera de segurança mostra 
como o ladrão não cinsegue entrar em um armazém protegido 
com névoa de segurança. Veja este e muitos outros vídeos em 
protectglobal.com.

▲▲

A PROTEÇÃO PERFEITA 
DEPOIS DO ESPEDIENTE...

A Névoa de Segurança faz a proteção imediata de 
seus objetos de valor!

Um Gerador de Névoa PROTECT preenche uma sala com uma 
densa Névoa de segurança, inibindo a visão do invasor, e 
funciona segundo o princípio de que, o que não se pode ver, 
não se pode roubar.

Arrombamento 20 seg. 10 a 45 min.

Mantenha os intrusos fora por até uma hora - tempo sufi ciente 
para a polícia ou serviços de segurança chegarem no local.

FIQUE SEGURO - DURMA 
BEM COM NÉVOA DE 
SEGURANÇA

Telas planas, laptops, tablets e consoles de jogos são itens 
particularmente populares. E arrombamentos repetidos 
deixam custos altos, clientes decepcionados e trabalho 
extra para a equipe. Assim, o Sony Center, a Hi-Fi Klubben, 
a Expert e outras redes líderes de varejo foram forçados a 
atualizar sua segurança com proteção por névoa.

Alguns setores descobrem que a proteção por névoa é estip-
ulada como um pré requisito na segurança da empresa. Os 
alarmes e proteções tradicionais não eram sufi cientes, então 
eles decidiram instalar os Geradores de Névoa da PROTECT.

GERADOR DE NÉVOA
PARA SUA SEGURANÇA:
• Proteção de telas planas, computadores, iPhones, etc.

• Nenhuma sala é pequena ou grande demais

• Escolha entre diversos modelos

• A Névoa é inofensiva e não deixa resíduos

• Um pequeno investimento com baixos custos operacionais

• Retorno do investimento rápido

• Até 5 anos de garantia
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