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ENQUANTO VOCÊ
ESTÁ DESCANSANDO
DEPOIS DE HORAS
DE TRABALHO

NÓS PRETEGEREMOS
SEU SUPERMERCADO
COM NÉVOA

PARE OS ROUBOS
EM SEGUNDOS!
– Adequado para supermercados e quiosques

O ALARME ESTÁ ATIVADO

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

A PROTEÇÃO PERFEITA
DEPOIS DO ESPEDIENTE...
A Névoa de Segurança faz a proteção imediata de
seus objetos de valor!
Um Gerador de Névoa PROTECT preenche uma sala com uma
densa Névoa de segurança, inibindo a visão do invasor, e
funciona segundo o princípio de que, o que não se pode ver,
não se pode roubar.

Arrombamento

20 seg.

10 a 45 min.

Mantenha os intrusos fora por até uma hora - tempo suﬁciente
para a polícia ou serviços de segurança chegarem no local.

▲
Esta gravação mostra um roubo real em um quiosque. Depois
de 3 segundos o bandido sai do local invadido. Veja este e
muitos outros vídeos em protectglobal.com.

FIQUE SEGURO - DURMA
BEM COM NÉVOA DE
SEGURANÇA
Dinheiro, produtos de tabaco e bebidas são o que os ladrões
mais procuram quando entram nos supermercados. Na maioria das vezes eles quebram vitrines ou arrombam portas pesadas de ferro deixando um prejuíso muito alto para o dono da
loja.
Felizmente, os supermercados na Dinamarca e no exterior
já sabem há muito tempo que a proteção por névoa é uma
maneira eﬁciente de evitar grandes perdas, clientes decepcionados, funcionários inseguros, planos de seguro caros e o
alto custo da substituição de fachadas.

GERADOR DE NÉVOA
PARA SUA SEGURANÇA:
• Proteção para dinheiro, Tabaco e demais produtos
• Nenhuma sala é grande ou pequena demais
• Escolha entre diversos modelos
• A Névoa é inofensiva e não deixa resíduos
• Um pequeno investimento com baixos custos operacionais
• Retorno de investimento rápido
• Garantia de até 5 anos

”

FORTALECE A LUTA
CONTRA A ROUBOS

“A proteção por névoa é o maior avanço na proteção de
lojas nos últimos anos, e hoje nunca abrimos uma loja até
que ela tenha proteção por névoa. No passado, um bando de
ladrões poderia invadir cinco lojas em uma noite. Nove em
cada dez assaltantes fogem imediatamente quando se
deparam com a névoa. Com praticamente nada levado,
a névoa de Segurança se paga sozinha rapidamente - o
prejuízo de um roubo pode pagar até talvez 10 Geradores
de Névoa”, explica o Gerente de Segurança, Peter Bruun do
REMA 1000. A cadeia de retenções de propriedade norueguesa escolheu a PROTECT seguindo rigorosos testes de qualidade e velocidade do sistema de proteção por névoa.
Spar, a maior rede de supermercados do mundo, instalou
Geradores de Névoa em várias de suas lojas no Reino Unido.
“Os resultados são convincentes. O número de assaltos é
drasticamente reduzido quando você tem proteção por
névoa. O ladrão muitas vezes não consegue levar nada
quando entra em uma loja com proteção por névoa”,
conclui Matthew Robinson, PROTECT UK.

Alguns dos nossos clientes ﬁnais no setor de supermercados.
Leia mais e assista aos vídeos em protectglobal.com.

PROTECTGLOBAL.COM

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.

Veja vídeos da empresa em protectglobal.com e saiba mais
sobre a PROTECT e os Geradores de Névoa.
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