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DE DIA
OU DE NOITE

NÓS VAMOS
PROTEGER SEU
QUIOSQUE NÉVOA

PARE OS ROUBOS
EM SEGUNDOS!
– Adequado para pequenas lojas e quiosques

O ALARME ESTÁ ATIVADO

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

A PROTEÇÃO PERFEITA
A Névoa de Segurança faz a proteção imediata de
seus objetos de valor e de seus funcionários!
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 - 45 min.

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

s
Esta gravação mostra um roubo real em um quiosque. Depois
de 3 segundos o bandido sai do local invadido.
Veja este e muitos outros vídeos em protectglobal.com.

PROTEJA SEUS FUNCIONÁRIOS E SEUS OBJETOS DE
VALOR COM NÉVOA
Dinheiro, tabaco e bebidas alcoólicas são o que os ladrões
mais procuram quando cometem um assalto ou roubo em
um quiosque. Durante o dia, eles podem tentar um assalto à
mão armada e ameaçar os caixas, e à noite podem quebrar
vitrines de lojas ou abrir portas pesadas de ferro.
Qualquer uma dessas tentativas, bem-sucedidas ou não, terá
um resultado negativo para o dono da loja - os funcionários
não se sentirão seguros em seu local de trabalho, e a substituição de bens roubados e a compensação pelos danos serão
caros. Felizmente, nossa solução pode ajudar a evitar tudo
isso!
O Gerador de Névoa PROTECT será seu guarda 24/7, sempre presente para proteger seus funcionários, clientes, seu
dinheiro, seu estabelecimento e suas mercadorias, até que
chegue a polícia ou equipe de segurança. Se os assaltantes
acham que pequenas lojas e quiosques são um alvo fácil,
eles terão que pensar de novo!

GERADOR
DE NÉVOA
PARA SUA
SEGURANÇA:
• Garante a segurança da sua equipe
• Protege seu dinheiro, bens, interior e pessoal
• Escolha entre diversos modelos
• A Névoa é inofensiva e não deixa resíduos
• Um pequeno investimento com baixos custos operacionais
• Retorno de investimento rápido
• Garantia de até 5 anos

”

A NÉVOA DE SEGURANÇA
PROTECT REDUZIU EM
49% AS TENTATIVAS DE
ROUBO NOS QUIOSQUES
SUÉCOS

Reitan Convenience Sweden AB possui lojas 7-Eleven e Pressbyrån em cidades e vilas por toda a Suécia. A instalação de
Geradores de Névoa em apenas uma parte das lojas resultou
em quase 50% de redução de assaltos e arrombamentos.
“Desde 2013, instalamos os sistemas em todas as novas
lojas e lojas que sofreram furtos. Agora temos Geradores
de Névoa PROTECT em quase 140 lojas. Muitas instalações
também têm a sirene PROTECT Security Sounder, que desorienta ainda mais o ladrão”, explica o Gerente de Segurança
Lars Eklund. Ele é responsável pela segurança em aproximadamente 300 lojas Pressbyrån e setenta e cinco lojas
7-Eleven que estão fechadas à noite, e as vinte e cinco lojas
7-Eleven que estão abertas 24 horas por dia.
“A Névoa tem um efeito preventivo. O ladrão sabe como ela
é eficaz. Portanto, deixamos sinais claros indicando “proteção de névoa de segurança”, para que os assaltantes nem
tentem entrar. Evitando janelas e portas quebradas, economizamos tanto tempo de inatividade do estabelecimento
quanto dinheiro”, diz Lars Eklund. “Escolhemos a proteção
de névoa de segurança com consulta com nossa companhia
de seguros.
Escolhemos a PROTECT porque os produtos são simples, os
custos de serviço são baixos e são fáceis de integrar aos
sistemas de alarmes existentes em nossas lojas”, observa
Lars Eklund.
Leia mais e assista aos vídeos em protectglobal.com
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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.

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