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PROTECT drošības migla ir balta, blīva un sausa, un lai paliel-
inātu dezorientācijas sajūtu, Jūs varat pievienot ātrmirdzošu 
gaismu un sirēnu.

 TRAUKSME IR AKTIVIZETA

 AIZSARDZIBA SEKUNDES

APSTAJIET LAUPITAJUS 
SEKUNDES!
– Piemērots veikaliem un kioskiem
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Šis videonovērošanas ieraksts rāda zadzības mēģinājumu 
kioskā. Jau pēc 3 sekundēm uzbrucējs jau ir ārā. 

Noskatieties šo un daudzus citus video protectglobal.com.

s
Drošības migla nodrošina tūlītēju aizsardzību 
Jūsu vērtslietām un darbiniekiem!

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

lelaušanas 20 sek. 10 - 45 min.

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

PERFEKTA AIZSARDZIBA 
DIENA VAI NAKTI
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Skaidrā nauda, tabakas izstrādājumi un alkohols – ir tās 
lietas, kurus visbiežāk meklē noziedznieki, kioska laupīšanas 
mēģinājumā. Dienas laikā viņi var mēģināt veikt bruņotu 
laupīšanu un apdraudēt darbiniekus, un naktī viņi var izsist 
logus vai uzlauzt smagas dzelzs durvis.

Jebkurš no šiem mēģinājumiem, veiksmīgs vai nē, negatīvi 
ietekmēs veikala īpašnieku - darbinieki vairs nejutīsies droši 
savā darbavietā, un nozagto preču aizvietošanas un zaudēju-
mu labošanas izmaksas būs dārgas. Par laimi, mūsu lēmums 
palīdzēs to novērst!

PROTECT miglas ģenerators būs Jūsu 24/7 aizsargs, vienmēr 
gatavs aizsargāt Jūsu darbiniekus, klientus, Jūsu naudu, 
interjeru un preces, līdz policijas vai drošības dienesta 
ierašanās. Ja noziedznieki uzskata veikalus un kioskus par 
vieglo mērķi, viņiem jāpadomā vēlreiz!

• Nodrošina Jūsu darbinieku drošību
• Aizsargā Jūsu naudu, preces, interjeru un personālu
• Izvēle starp vairākiem modeļiem
• Nekaitīga migla neatstās bojājumus
• Ātrs ienākums no Jūsu ieguldījuma
• Garantija līdz 5 gadiem

PAGARGAJIET SAVUS 
DARBINIEKUS UN SAVAS 
VERTSLIETAS AR MIGLU
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Reitan Convenience Sweden AB uzņēmumam pieder 7-Elev-
en un Presbyrån veikali daudzās Zviedrijas pilsētās. Miglas 
ģeneratoru uzstādīšana tikai dažās no tām izraisīja zādzību 
un zādzības mēģinājumu samazināšanos gandrīz par 50%.

“Kopš 2013. gada mēs esam uzstādījuši PROTECT sistēmu vi-
sos jaunajos veikalos un veikalos, kuri iepriekš pieredzējuši 
laupīšanu. Pašlaik miglas ģeneratori ir uzstādīti 140 veikalos. 
Daudzi no tiem ir arī aprīkoti ar PROTECT drošības sirēnu, 
kas vēl vairāk ietekmē uz laupītāju,” skaidro drošības ek-
sperts Lars Eklund. Viņš ir atbildīgs par drošību apmēram 300 
Pressbyrån veikalos, 75 7-Eleven veikalos, kas ir slēgti nakts 
laikā, kā arī 25 7-Eleven veikalos, kas ir atvērti visu dienna-
kti.

“Miglai ir preventīva ietekme. Laupītāji zina, cik efektīva 
tā ir. Mēs arī uzstādījam zīmes ar uzrakstu “Aizsargāts ar 
drošības miglu”, tāpēc laupītāji pat nemēģina iekļūt mūsu 
veikalos. Tādā veidā mēs izvairāmies no izmaksām par iz-
sistiem logiem un uzlauztiem durvīm, un ietaupām naudu,” 
saka Lars Eklund. “Mēs izvēlējāmies PROTECT miglas 
aizsardzību ciešā sadarbībā ar mūsu apdrošināšanas uzņēmu-
mu.

“Mēs izvēlējāmies PROTECT, jo viņu produkti ir viegli lieto-
jami, tiem ir zemas uzturēšanas izmaksas un tās ir viegli 
integrēt ar mūsu veikalos esošajām signalizācijas sistēmām,” 
atzīmē Larss Eklunds.

Uzziniet vairāk un noskatieties video protectglobal.com.

”PROTECT DROŠIBAS 
MIGLA SAMAZINA 
LAUPIŠANAS 
MEGINAJUMUS ZVIEDRU 
KIOSKOS PAR 49%
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Licencēts PROTECT miglas ģeneratoru uzstādītājs:

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.

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Noskatieties video par mūsu uzņēmumu protectglobal.com un 
uzziniet vairāk par PROTECT un drošības miglas aizsardzību.
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EIROPAS KVALITATE 
– DANU DIZAINS,
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