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ÎNTOTDEAUNA UN
ÎNCEPUT DE ZI BUN

CÂND ESTI
¸
PROTEJAT CU
CEATA
¸˘

OPRESTE
HOTII
¸
¸
ÎN SECUNDE!
– Adecvat pentru magazine, depozite şi birouri

¸
ALARMA SE DECLANSEAZA

PROTEJAT ÎN SECUNDE
Ceaţa de securitate PROTECT este albă, densă şi uscată
iar pentru a ampliﬁca dezorientarea intrusului, poţi
adăuga şi un stroboscop şi o sirenă.

˘ CÂT
PROTECTIA
PERFECTA
¸
TIMP ESTI
PLECAT...
¸
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 suﬁcient ca
echipajul de intervenţie sau poliţia să sosească.

▲
Această înregistrare video arată o tentativă de spargere întrun
magazin. După numai 12 secunde hoţul abandonează şi fuge
fără a fura nimic. Urmăreşte acest ﬁlm şi multe altele pe
protectglobal.com.ro.

˘
FII ÎN SIGURANTA
¸ - DORMI
BINE CU CEATA
¸ DE
SECURITATE
Staţiile de alimentare carburanţi sunt uşor accesibile,
ﬁind adesea clădiri izolate – ceea ce la face mai
vulnerabile la spargeri şi jafuri. Hoţii speră să fure bani,
ţigări şi băuturi, benzinăriile ﬁind expuse şi la atacuri de
vandalism.
Oaspeţii nepoftiţi pot ﬁ costisitori iar personalul poate ﬁ
nefericit, nesigur şi sătul de a ﬁ nevoit să cureţe după
vandali. Din aceste motive cele mai mari companii
petroliere din lume au instalat sisteme de securitate cu
ceaţă deoarece acestea funcţionează şi deoarece astfel ei
economisesc bani.

TUN DE CEATA PENTRU
SECURITATEA TA:
• Protecţia seifurilor, caselor de marcat, ţigărilor şi
băuturilor
• Nicio încăpere nu este prea mică sau prea mare
• Poţi alege dintre diverse modele
• Ceaţă este inofensivă şi nu lasă reziduuri
• O investiţie modestă cu costuri reduse de operare
• Recuperare rapidă a investiţiei
• Până la 5 ani garanţie

”

˘
NUMARUL
SPARGERILOR
˘
A SCAZUT
DRAMATIC

“Odată ce am început instalarea tunurilor de ceaţă în 2009,
numărul spargerilor la cele 176 de staţii de alimentare
carburanţi a scăzut dramatic. Suntem protejaţi – în aproape
toate spargerile, hoţii nu au reuşit să ia nimic de valoare,”
explică managerul de securitate Klaus Peiner Thomsen de
la Q8 Danemarca.
De asemenea, cele 40 de magazine Esso în Norvegia
economisesc bani în ﬁecare zi deoarece spargerile au fost
aproape eliminate de când s-a instalat securitatea cu
ceaţă. “Ceaţa face imposibil ca hoţul să găsească bunurile
de valoare din magazin, iar vecinii care nu sunt protejaţi cu
ceaţă sunt expuşi la un risc ridicat,” avertizează managerul
HMS Janne Eriksen de la Esso Norvegia.
Ceaţa de securitate are un efect preventiv, ajută la
asigurarea de condiţii de lucru mai bune pentru personal, şi
în cele din urmă poate avea un efect de reducere a poliţei
de asigurare. “Ceaţa previne ca hoţii să atace instalaţiile
noastre care sunt doar parţial asigurate” explică managerul
Aral Austria, Leo von Aussee Grieshofer.

Câţiva dintre clienţii noştrii din sectorul petrolier. Aﬂă mai
multe şi urmăreşte ﬁlmele video pe protectglobal.com.ro.
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˘
CALITATE EUROPEANA
– DESIGN DANEZ
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.

Urmăreşte videoclipul de companie pe protectglobal.com.ro
şi aﬂă mai multe despre PROTECT şi protecţia cu ceaţă de
securitate.
Instalator autorizat de Tunuri de ceaţă PROTECT:
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