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GDY ZAMKNIESZ 
SWÓJ SKLEP

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

POWSTRZYMAJ ZŁODZIEJA
W KILKA SEKUND!
– Nadaje się do sklepu, biura czy magazynu

AKTYWACJA ALARMU

ZABEZPIECZONE W KILKA SEKUND

Autoryzowany instalator PROTECT:

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.
Odwiedź naszą stronę protectglobal.pl aby zobaczyć nasze 
filmy oraz dowiedzieć się więcej o PROTECT.

CHRONIMY
TWOJA
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¸

EUROPEJSKA JAKOSC
– DUNSKI PROJEKT
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Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem sklepu, 
czy osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie sieci salonów, 
decydujące znaczenie dla Ciebie mają kosztowności i 
poczucie bezpieczeństwa pracowników.
A po włamaniu ważne jest, aby szybko przywrócić obsługę 
klienta.Ochrona mgłą pozwala skupić się na prowadzeniu 
biznesu, bez obawy o skutki włamania, napadu czy 
wandalizmu.

Relaksujące chwile z Twoimi znajomymi są jeszcze 
przyjemniejsze, gdy wiesz, że Twój biznes i kosztowności
są bezpieczne w kilka sekund.

Film pokazuje zapis prawdziwego napadu w sklepie 
jubilerskim. Po zaledwie kilku sekundach napastnicy uciekają.
Zobacz ten oraz inne filmy na protectglobal.pl.

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.

Wybierz wyrzutnię mgły PROTECT 
dopasowaną do swoich potrzeb
Do małych i dużych pomieszczeń. Możliwa również instalacja 
w sposób niewidoczny!

• Zabezpiecz kasę pancerną, warsztat, najcenniejszy towar 
 lub cały lokal!
• 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
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