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Íme néhány elégedett ügyfelünk: Tekintse meg videóinkat, 
és tudjon meg többet a ködvédelemről a protectglobal.co.hu
oldalon!

A BETÖRÉSEK SZÁMA
DRASZTIKUSAN
CSÖKKENT

„A ködvédelem 2009-es telepítése óta a bűncselekmények
száma drasztikusan csökkent 176 töltőállomásunkon. Védve
vagyunk szinte minden betörés, rablás alkalmával, a
tolvajok nem vittek el semmilyen értéket.” – Klaus Peiner
Thomsen, a dán Q8 biztonsági vezetője.
„A 40 norvég Esso állomás pénzt takarít meg minden nap,
a bűnesetek csaknem megszűntek a ködvédelem
telepítése óta. A köd lehetetlenné teszi a bűnöző számára,
hogy megtalálja az értékeket az üzletben. Akik nem
használnak ködvédelmet, magas kockázatnak vannak
kitéve!” – fi gyelmeztet Janne Eriksen, a norvég Esso
biztonsági vezetője.
„A biztonsági köd megelőző hatást fejt ki, jobb, nyugodtabb
munkakörülményeket biztosít az alkalmazottaknak. Végső
soron csökkentheti a biztosítási költségeket. A köd
hatékonyan akadályozza meg, hogy a tolvajok megtámadják
a létesítményeinket.” – magyarázza Leo von Aussee
Grieshofer, az osztrák Aral biztonsági vezetője.

”

PROTECT ködvédelem telepítő:

Tekintse meg cégbemutató videónkat, és tudjon meg többet
a ködvédelemről a protectglobal.co.hu oldalon!

MINDIG JÓL
INDUL A NAP

KÖDVÉDELEMMEL!

A PROTECT a legkeresettebb biztonsági ködfejlesztő rendszer
világszerte, piacvezető az iparágban.

A termékfejlesztést és a műszaki támogatást szakértőink
biztosítják.

Partnereink segítségével a PROTECT innovatív ködvédelmi
megoldásait több mint 50 országban értékesítjük. Mindenhol
országos telepítő és értékesítési hálózattal rendelkezünk.

EURÓPAI MINOSÉG
– DÁN TERVEZÉS

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

Tel.: +36 70 632 1051
info@protect-hungary.hu · protectglobal.co.hu



LEGYEN BIZTONSÁGBAN -
ALUDJON NYUGODTAN A 
PROTECT KÖDVÉDELEMMEL!

KÖDVÉDELEM A
BIZTONSÁGÉRT:
• Az italkészlet, a pénztárgép és a kezelők védelme

• Nincs túl nagy, vagy túl kis helyiség

• Különböző modellek közül választhat

• A biztonsági köd teljesen ártalmatlan az emberek és az
 állatok egészségére, nem hagy nedves nyomot.

• A ködvédelem szerény befektetés, alacsony üzemeltetési
 költséggel, gyors megtérülést biztosít! Akár 5 év
 garanciával

A PROTECT biztonsági köd száraz, sűrű, fehér. A behatoló
biztos elriasztására telepítsünk stroboszkópot és szirénát is!

A RIASZTÓ BEKAPCSOL

VÉDELEM MÁSODPERCEK ALATT

KÖDVÉDELEM AKÖDVÉDELEM A

Ez a videó egy üzletbetörést mutat. A behatolás után 12
másodperccel a tolvaj feladja a próbálkozást, és elmenekül.
További videók a protectglobal.co.hu oldalon.

▲▲

ÁLLÍTSA MEG A BETÖROKET
MÁSODPERCEK ALATT!
– Alkalmas üzletek, raktárak, benzinkutak és
irodák védelmére

TÖKÉLETES VÉDELEM,
ZÁRÓRA UTÁN…

A ködvédelem azonnal megóvja értéktárgyait!

A PROTECT Ködvédelem sűrű, átláthatatlan biztonsági köddel
tölti meg a helyiséget, a behatoló nem lát semmit, így feladja
szándékát.

„Ami láthatatlan, az ellophatatlan”

Betörés, rablás 20 másodperc 10 - 15 perc

Távol tartja a bűnözőket akár egy órán át, ami elegendő
ahhoz, hogy a biztonsági szolgálat vagy a rendőrség a
helyszínre érjen.

A benzinkutak alkalmazottai gyakran válnak rablás 
áldozatává. A nagy készpénzforgalom, és az alkohol 
árusítása vonzó célponttá teszi ezeket a bűnözők számára. 
Biztosításuk nem minden esetben fedezi a kárt.
A PROTECT Ködvédelem segít, hogy megvédje a 
személyzetet és az anyagi értékeket.
A világ legnagyobb üzemanyag-forgalmazó társaságai már
telepítettek PROTECT Ködvédelmet. Tapasztalataik szerint a
betörések, rablások száma jelentősen visszaesett, biztosítási
költségeik pedig csökkentek.
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