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

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 Estonia
Tartu Mnt. 83-703 · 10115 Tallinn · Tel.: +372 5883 8018

info@protectglobal.com · protectglobal.lv

KAMER JUS 
ATPUŠATIES

MES PASARGASIM 
JUSU BIROJU

AR MIGLU

Noskatieties video par mūsu uzņēmumu protectglobal.com un 
uzziniet vairāk par PROTECT un drošības miglas aizsardzību.

TRAUKSME IR AKTIVIZETA

AIZSARDZIBA SEKUNDES

APSTAJIET LAUPITAJUS 
SEKUNDES!
– Piemērots birojiem, IT-telpām, garāžiem un 
noliktavām

EIROPAS KVALITATE 
– DANU DIZAINS‚
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Šis videonovērošanas ieraksts rāda zadzības mēģinājumu 
birojā. Jau pēc 3 sekundēm uzbrucējs jau ir ārā, ar tukšām 
rokām.
Noskatieties šo un daudzus citus video protectglobal.com.

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.

▲▲

PROTECT ir miglas ģenerators
Jūsu vajadzībām
Nav pārāk mazas vai pārāk lielas telpas. Iespējama arī slēptā 
iekārte!

•  Pasargājiet IT iekārtas, interjeru vai pat veselu telpu!

• Neliels ieguldījums ar zemām ekspluatācijas izmaksām, ātrs
 ienākums no Jūsu ieguldījuma un līdz 5 gadu garantija

• Migla ir pilnīgi nekaitīga cilvēkiem, dzīvniekiem, apģērbiem,
 mēbelēm, IT iekārtām un elektronikai

Neatkarīgi no tā, vai Jūs esat izpilddirektors, vai persona, 
atbildīga par drošību ēkā, biroja vērtslietu un darbinieku 
drošībai vienmēr būs sevišķi svarīga nozīme. Un pēc 
laupīšanas ir svarīgi, lai Jūs ātri atgrieztos uzņēmējdarbībā. 
Drošības migla padara neiespējamu zādzību, vandālismu un 
laupīšanu, un atstāj Jūs ar mieru, lai koncentrētos uz Jūsu 
biznesa vadīšanu un efektīvu darbu.

Atpūta ar ģimeni ir daudz patīkamāka, kad Jūs zināt, ka 
Jūsu bizness un vērtslietas vienmēr būs efektīvi aizsargāti 
dažu sekunžu laikā.

UZZINIET VAIRAK PROTECTGLOBAL.COMUZZINIET VAIRAK PROTECTGLOBAL.COMUZZINIET VAIRAK PROTECTGLOBAL.COM

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

20 sek. 10 - 45 min.Ielaušanas

PERFEKTA AIZSARDZIBA 
KAMER JUS ESAT TALU...

PASARGAJIET SEVI 
– GULIET LABAK AR 
DROŠIBAS MIGLU
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