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Daži no mūsu gala lietotājiem no lielveikalu un kiosku 
sektora. 
Uzziniet vairāk un noskatieties video protectglobal.com.

STIPRINA CINU PRET
ZADZIBAM

“Miglas ģenerators - ir lielākais sasniegums veikalu aizsardzībā 
pēdējos gados, un šodien mēs neatvēram jaunus veikalus, ja 
tajos nav uzstādīta drošības miglas sistēma. Agrāk zagļu gru-
pa varētu ielauzties piecos veikalos vienā naktī. Bet tagad, 
deviņi no desmit zagļiem uzreiz dodās prom, kad redz mi-
glu. Kad gandrīz nekas netiek nozagts, sistēma maksā par 
sevi ļoti ātri - vienu ielaušanās cena var maksāt tikpat daudz 
kā 10 ģeneratori, “ skaidro drošības pārvaldnieks Peter 
Bruun no REMA 1000. Norvēģijas mazumtirdzniecības ķēde 
ir izvēlējušies PROTECT pēc rūpīgas kvalitātes un sistēmas 
ātruma pārbaudes.

Spar, pasaulas lielākā pārtikas veikalu ķēdē, ir uzstādījusi 
miglas aizsardzību vairākājos veikalos Lielbritānijā. “Rezultāti 
ir pārliecinoši. Zādzību skaits ir ievērojami samazinājies pēc 
sistēmas uzstādīšanas. Uzbrucējiem reti izdodas nozagt kaut 
ko veikalā, kurā ir uzstādīti miglas ģeneratori,” stāsta Mat-
thew Robinson, no PROTECT Lielbritānijā.

”

Licencēts PROTECT miglas ģeneratoru uzstādītājs:

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.

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.

KAMER JUS
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– DANU DIZAINS‚



PROTECTGLOBAL.LV PROTECTGLOBAL.LV

Daži no mūsu gala lietotājiem no lielveikalu un kiosku 
sektora. 
Uzziniet vairāk un noskatieties video protectglobal.com.

STIPRINA CINU PRET
ZADZIBAM

“Miglas ģenerators - ir lielākais sasniegums veikalu aizsardzībā 
pēdējos gados, un šodien mēs neatvēram jaunus veikalus, ja 
tajos nav uzstādīta drošības miglas sistēma. Agrāk zagļu gru-
pa varētu ielauzties piecos veikalos vienā naktī. Bet tagad, 
deviņi no desmit zagļiem uzreiz dodās prom, kad redz mi-
glu. Kad gandrīz nekas netiek nozagts, sistēma maksā par 
sevi ļoti ātri - vienu ielaušanās cena var maksāt tikpat daudz 
kā 10 ģeneratori, “ skaidro drošības pārvaldnieks Peter 
Bruun no REMA 1000. Norvēģijas mazumtirdzniecības ķēde 
ir izvēlējušies PROTECT pēc rūpīgas kvalitātes un sistēmas 
ātruma pārbaudes.

Spar, pasaulas lielākā pārtikas veikalu ķēdē, ir uzstādījusi 
miglas aizsardzību vairākājos veikalos Lielbritānijā. “Rezultāti 
ir pārliecinoši. Zādzību skaits ir ievērojami samazinājies pēc 
sistēmas uzstādīšanas. Uzbrucējiem reti izdodas nozagt kaut 
ko veikalā, kurā ir uzstādīti miglas ģeneratori,” stāsta Mat-
thew Robinson, no PROTECT Lielbritānijā.

”

Licencēts PROTECT miglas ģeneratoru uzstādītājs:

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.

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.

KAMER JUS
ATPUŠATIES PEC 

DARBA LAIKA

MES PASARGASIM 
JUSU LIELVEIKALU

AR MIGLU

˛

EIROPAS KVALITATE 
– DANU DIZAINS‚



Nauda, tabakas izstrādājumi un alkohols - tas viss ir tas, 
ko visbiežāk meklē zagļi, kad viņi iekļūst pārtikas veikalos. 
Viņi bieži izsit skatlogus vai uzlauž metāla durvis, padarot 
bojājumus dārgus veikala īpašniekam.

Par laimi, pārtikas veikali Dānijā un ārzemēs jau sen zina, 
ka aizsardzības migla ir efektīvs veids, lai novērstu lielākus 
zaudējumus, klientu neapmierinātību, personāla nedrošību, 
augstākas apdrošināšanas prēmijas un lielas ielaušanās seku 
likvidēšanas izmaksas.

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

Šis videonovērošanas ieraksts rāda zadzības mēģinājumu 
veikalā. Jau pēc 3 sekundēm uzbrucējs jau ir ārā.
Noskatieties šo un daudzus citus video protectglobal.com.

▲▲
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.

PERFEKTA AIZSARDZIBA 
PEC SLEGŠANAS

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

20 sek. 10 - 45 min.Ielaušanas

APSTAJIET LAUPITAJUS 
SEKUNDES!
– Piemērots lielveikaliem un kioskiem

PASARGAJIET SEVI – GULIET 
LABAK AR DROŠIBAS MIGLU

• Naudas un tabakas izstrādājumu aizsarbzība

• Nav pārāk mazas vai pārāk lielas telpas

• Izvēle starp vairākiem modeļiem

• Nekaitīga migla neatstās bojājumus

• Ātrs ienākums no Jūsu ieguldījuma

• Garantija līdz 5 gadiem

MIGLAS GENERATORS 
JUSU DROŠIBAI:

˛

TRAUKSME IR AKTIVIZETA

AIZSARDZIBA SEKUNDES
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