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Ceaţa de securitate PROTECT este albă, densă şi uscată
iar pentru a amplifi ca dezorientarea intrusului, poţi
adăuga şi un stroboscop şi o sirenă.

Instalator autorizat de Tunuri de ceaţă PROTECT:

PROTECT este cel mai vândut sistem de securitate cu ceaţă şi
este lider de piaţă mondial în industria de securitate cu ceaţă.

Dezvoltarea de produse şi suportul tehnic este asigurat intern
de către experţi în electronică şi protecţia cu ceaţă - local şi
global.

Comercializăm produsele noastre inovatoare în peste 50
de ţări prin intermediul distribuitorilor şi instalatorilor de
sisteme de alarmă dedicaţi.

ALARMA SE DECLANSEAZA

PROTEJAT ÎN SECUNDE

CÂT TIMP AI
BIROUL ÎNCHIS

ÎTI PROTEJAM
LOCUL

DE MUNCA

Urmăreşte videoclipul de companie pe protectglobal.com.
ro şi afl ă mai multe despre PROTECT şi protecţia cu ceaţă de 
securitate.

PROTECT Romania
Cart. Florilor 23/3 · HR-535500 Gheorgheni · România

Tel.: +36 70 632 1051
info@protectromania.ro · protectglobal.com.ro
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OPRESTE HOTII
ÎN SECUNDE!
– Adecvat pentru birouri, centre de calcul,
garaje şi depozite

¸¸ CALITATE EUROPEANA
– DESIGN DANEZ

˘



Există un Tun de ceaţă PROTECT
care se potriveşte nevoilor tale
Nicio încăpere nu este prea mare sau prea mică.
De asemenea, este posibilă instalarea ascunsă!

•  Protejează-ţi seiful, echipamentele IT, bunurile de
valoare sau chiar întregul spaţiu!

• O investiţie modestă, cu costuri reduse de operare,
 recuperare rapidă a investiţiei şi cu până la 5 ani garanţie

• Nu lasă reziduuri iar ceaţa este complet inofensivă
 pentru oameni, animale, îmbrăcăminte, mobilier,
 echipament electric şi IT

Indiferent dacă eşti proprietarul afacerii sau persoana
responsabilă cu securitatea din clădirea de birouri,
siguranţa personalului şi securitatea bunurilor de valoare
din birouri sunt primordiale pentru tine.
După o spargere este critic să îţi reiei activitatea cât mai
repede.
Securitatea cu ceaţă face ca furtul, vandalismul şi jaful să
fi e imposibil şi îţi asigură liniştea necesară ca să te poţi
concentra pe derularea afacerii.

Momentele de relaxare petrecute cu familia devin mai
plăcute atunci când ştii că afacerea şi bunurile de valoare
sunt protejate efi cient în secunde.

Preţuri de la

598€
+ fluid şi T.V.A.

€€

Această înregistrare video arată o tentativă de spargere întrun
birou. După numai 3 secunde hoţul abandonează şi fuge
fără a fura nimic.
Urmăreşte acest fi lm şi multe altele pe protectglobal.com.ro.

Securitatea cu ceaţă înseamnă protecţia 
imediată a bunurilor de valoare!

Un tun de ceaţă PROTECT va umple încăperea cu o pătură
densă de ceaţă de securitate care va orbi intrusul,
funcţionând pe principiul că nu poţi fura ce nu poţi vedea.

Spargere 20 sec. 10 - 45 min.

Ţine intruşii departe până la o oră - timp sufi cient ca
echipajul de intervenţie sau poliţia să sosească.
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PROTECTIA PERFECTA CÂT
TIMP ESTI PLECAT...
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FII ÎN SIGURANTA - DORMI
ÎN SIGURANTA CU CEATA
DE SECURITATE
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AFLA MAI MULTE PEAFLA MAI MULTE PEAFLA MAI MULTE PE
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