PROTECTGLOBAL.COM

ENQUANTO
VOCÊ ESTÁ
DESCANSANDO

NÓS
PROTEGEMOS
O SEU ESCRITÓRIO
COM NÉVOA

Há diversos Geradores de Névoa PROTECT para
atender suas necessidades
Nenhuma sala é grande ou pequena demais. Também é
possível fazer instalações ocultas!
• Proteja um cofre, uma sala, um equipamento ou até mesmo
todo o local!
• Um bom investimento com baixos custos operacionais,
rápido retorno do investimento e garantia de até 5 anos
• Não deixa resíduos e a Névoa é completamente inofensiva
para os seres humanos e animais além de não daniﬁcar
roupas, móveis, equipamentos de informática e
equipamentos elétricos

A PROTEÇÃO PERFEITA
QUANDO VOCÊ NÃO ESTÁ...
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 suﬁciente
para a polícia ou serviços de segurança chegarem no local.

▲
Esta gravação de uma câmera de segurança mostra uma
tentativa de roubo em um escritório. Depois de apenas 3
segundos, o ladrão sai do local. Deixando os objetos de valor
intactos. Veja este e muitos outros vídeos em
protectglobal.com.

Momentos relaxantes com a família tornam-se mais
agradáveis quando você sabe que o seu negócio e bens de
valor são protejidos em segundos.

FIQUE SEGURO - DURMA
BEM COM NÉVOA DE
SEGURANÇA
Independentemente de você ser um CEO ou a pessoa
responsável pela segurança e edifícios, os objetos de
valor do escritório e a segurança da equipe, são de
suma importância para você. E depois de um roubo, é
fundamental que você volte aos negócios rapidamente. A
Névoa de Segurança impossibilita o roubos e vandalismos,
dexando você tranquilo para se concentrar na gestão do seu
negócio e ser eﬁcaz no seu trabalho.

LEIA MAIS SOBRE PROTECTGLOBAL.COM

PARE OS ROUBOS
EM SEGUNDOS!
– Adequado para escritórios, instalações,
garagens e armazens

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.

PROTECTGLOBAL.COM

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.

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