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O DIA SEMPRE
COMEÇA BEM

COM A
SEGURANÇA
POR NÉVOA

IMPEÇA ASSALTANTES
EM SEGUNDOS!
– Apropriado para lojas, depósitos e escritórios

O ALARME ESTÁ ATIVADO

SEGURO EM SEGUNDOS
A névoa de segurança PROTECT é branca, densa e seca, e você
pode adicionar uma luz estroboscópica e uma sirene
para aumentar a desorientação.

A PROTEÇÃO PERFEITA
APÓS EXPEDIENTE...
A nossa Névoa de segurança signiﬁ ca a proteção
imediata dos seus pertences!
Um Gerador de Névoa PROTECT irá encher o ambiente com
uma manta densa de névoa de segurança, cegando o intruso.
Ele funciona com o princípio de que você não pode roubar o
que você não pode ver.

Arrombamento

20 seg.

10 a 45 min.

Mantenha os intrusos fora por até uma hora - tempo suﬁ
ciente para a chegada da polícia ou serviços de segurança.

▲
Esta gravação de uma câmera de segurança mostra uma
tentativa de roubo em um mercado. Depois de 12 segundos o
ladrão já deixou o local, sem conseguir roubar nada. Veja este
e outros vídeos em protectglobal.com.

ESTEJA SEGURO - DURMA
BEM COM A NÉVOA DE
SEGURANÇA
Postos de gasolina são muitas vezes de fácil acesso o que
os torna mais vulneráveis para assaltos e arrombamentos.
Os ladrões esperam roubar dinheiro, cigarros e bebidas,
mas os donos de postos de gasolina também sofrem com o
vandalismo aos equipamentos. Estes gastos não planejados
podem ser caros e os funcionários podem ﬁ car infelizes,
inseguros e sem ânimo de arrumar tudo após um ato de
vandalismo. É por isso que as maiores empresas do ramo de
combustível utilizam o sistema de proteção por névoa de
segurança, porque eles funcionam e economizam dinheiro.

GERADOR DE NÉVOA
PARA SUA SEGURANÇA:
• Proteção de cofres, cigarros e bebidas
• Nenhum espaço é muito grande ou pequeno
• Escolha entre mais de um modelo
• Névoa inofensiva que deixa nenhum dano
• Um investimento modesto e com baixo custo operacional
• Retorno rápido do investimento
• Até 5 anos de garantia

”

O NÚMERO DE
ARROMBAMENTOS
DIMINUIU
DRASTICAMENTE

“Desde que começamos a instalar a proteção por névoa em
2009, o número de arrombamentos em nossos 176 postos de
gasolina diminuiu drasticamente. Nós temos a vantagem em quase todos os arrombamentos o ladrão falha em levar
qualquer coisa de valor,” explica o Gerente de Segurança
Klaus Peiner Thomsen da Q8 Dinamarca.
As lojas da Esso’s 40 na Noruega também economizam
dinheiro todos os dias porque os arrombamentos foram
quase eliminados desde que instalaram a proteção por
névoa. “A névoa torna impossível para o ladrão encontrar
alguma coisa de valor na loja, e os vizinhos sem a proteção
por névoa estão correndo grandes riscos,” adverte
Janne Eriksen da Esso Noruega.
A névoa de segurança tem um efeito preventivo, ajuda a
proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe
e, também, pode ter um efeito positivo nas questões de
seguro. “A névoa impede que assaltantes daniﬁ quem nossos
equipamentos que são parcialmente segurados,” explica o
Austríaco Leo von Aussee Grieshofer da Aral.

Alguns de nossos clientes ﬁ nais do setor de postos de
gasolina. Leia mais sobre nós e veja nossos vídeos em
protectglobal.com.
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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.

Assista ao vídeo da empresa em protectglobal.com e saiba
mais sobre a proteção por névoa de segurança PROTECT.
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