
PROTECTGLOBAL.LV PROTECTGLOBAL.LV

Daži no mūsu gala lietotājiem no degvielas uzpildes staciju 
sektora.
Uzziniet vairāk un noskatieties video protectglobal.com.

“Kopš 2009. gadā, kad mēs sākām uzstādīt miglas 
aizsardzības sistēmas, laupīšanu skaits mūsu 176 degvielas 
uzpildes stacijās ir dramatiski samazinājies. Mums ir 
priekšrocība - gandrīz visos gadījumos laupītājiem neizdevās 
nozagt kaut ko vērtīgu, “- skaidro drošības vadītājs Klaus 
Thomsen Peiner no Q8 Dānijā.

40 Esso veikali Norvēģijā arī ietaupa naudu katru dienu, jo 
ielaušanās mēģinājumi tika faktiski likvidēti pēc drošības 
miglas sistēmas uzstādīšanas. “Migla neļauj uzbrucējiem 
atrast vērtīgas lietas mūsu veikalos, bet mūsu kaimiņi, kuri 
nav aizsargāti ar drošības miglu, risko,” - brīdina Janne 
Eriksen no Esso Norvēģijā.

Drošības miglai ir preventīva ietekme, tā palīdz uzlabot 
darba apstākļus darbiniekiem, un, visbeidzot, drošības migla 
pozitīvi ietekmēs uz apdrošināšanas pārsniegumu. “Migla 
novērš noziedzniekus no mūsu inventāra sabojāšanas, kura ir 
tikai daļēji apdrošināta,” – skaidro Aral īrnieks no Austrijas, 
Leo von Aussee Grieshofer.

”

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

Noskatieties video par mūsu uzņēmumu protectglobal.com un 
uzziniet vairāk par PROTECT un drošības miglas aizsardzību.
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PASARGAJIET SEVI – GULIET 
LABAK AR DROŠIBAS MIGLU
Degvielas uzpildes stacijas bieži atrodas attālās vietās, 
padarot tos vairāk pakļautus zagšanai un laupīšanai. 
Uzbrucēji cer nozagt naudu, tabakas izstrādājumus un 
alkoholu, bet uzpildes stacijas īpašnieki ir arī pakļauti 
vandālismam pret interjeru.

Neaicināti viesi izmaksās dārgi, un darbinieki var 
tikt neapmierināti ar nedrošiem nosacījumiem un 
nepieciešamību tīrīt pēc vandāļiem. Tāpēc pasaules lielākie 
uzpildes staciju tīkli ir izvēlējušies drošības miglas sistēmu - 
tā strādā, un palīdz ietaupīt naudu.

• Seifu, tabakas un alkohola aizsardzība

• Nav pārāk mazas vai pārāk lielas telpas

• Izvēle starp dažādiem modeļiem

• Nekaitīga migla neatstās bojājumus

• Neliels ieguldījums un zemas ekspluatācijas izmaksas

• Ātrs ienākums no ieguldījuma

• Garantija līdz 5 gadiem

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

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.

Šis videonovērošanas ieraksts rāda zadzības mēģinājumu 
veikalā. Pēc 12 sekundēm uzbrucējs jau ir ārā, ar tukšām 
rokām.
Noskatieties šo un daudzus citus video protectglobal.com.

▲▲

APSTAJIET LAUPITAJUS 
SEKUNDES!
– Piemērots veikaliem, noliktavām un birojiem

PERFEKTA AIZSARDZIBA 
PEC SLEGŠANAS

TRAUKSME IR AKTIVIZETA

AIZSARDZIBA SEKUNDES

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

20 sek. 10 - 45 min.Ielaušanas

MIGLAS GENERATORS 
JUSU DROŠIBAI:
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