
PROTECTGLOBAL.CO.HU PROTECTGLOBAL.CO.HU

A PROTECT biztonsági köd száraz, sűrű, fehér. A behatoló
biztos elriasztására telepítsünk stroboszkópot és szirénát is!

PROTECT ködvédelem telepítő:

A PROTECT a legkeresettebb biztonsági ködfejlesztő rendszer
világszerte, piacvezető az iparágban.

A termékfejlesztést és a műszaki támogatást szakértőink
biztosítják.

Partnereink segítségével a PROTECT innovatív ködvédelmi
megoldásait több mint 50 országban értékesítjük. Mindenhol
országos telepítő és értékesítési hálózattal rendelkezünk.

A RIASZTÓ BEKAPCSOL

VÉDELEM MÁSODPERCEK ALATT

AMÍG IRODÁJA
ZÁRVA VAN,

MEGVÉDJÜK A
MUNKAHELYÉT!

Tekintse meg cégbemutató videónkat, és tudjon meg többet a
ködvédelemről a protectglobal.co.hu oldalon!

ÁLLÍTSA MEG A BETÖROKET
MÁSODPERCEK ALATT!
– Alkalmas irodák, IT adatközpontok, garázsok
és raktárak védelmére

EURÓPAI MINOSÉG
– DÁN TERVEZÉS

PROTECT Hungary
Cart. Florilor 23/3 · HR-535500 Gheorgheni · România

Tel.: +36 70 632 1051
info@protect-hungary.hu · protectglobal.co.hu



Ez a videó egy irodai betörést mutat. A behatolás után 3
másodperccel a tolvaj feladja a próbálkozást, és elmenekül.
További videók a protectglobal.co.hu oldalon.

TÖKÉLETES VÉDELEM,
AMÍG TÁVOL VAN…

A ködvédelem azonnal megóvja értéktárgyait!

A PROTECT Ködvédelem sűrű, átláthatatlan biztonsági köddel
tölti meg a helyiséget, a behatoló nem lát semmit, így feladja
szándékát.

„Ami láthatatlan, az ellophatatlan”

Betörés, rablás 20 másodperc 10 - 15 perc

Távol tartja a bűnözőket akár egy órán át, ami elegendő
ahhoz, hogy a biztonsági szolgálat vagy a rendőrség a
helyszínre érjen.

▲▲

PROTECT ködgenerátorunk
minden igénynek megfelel!
Nincs túl nagy, vagy túl kis helyiség.
Rejtett telepítés is lehetséges!

•  Védje meg a páncélszekrényét, számítógépeit vagy akár
az egész irodát!

• A ködvédelem szerény befektetés, alacsony üzemeltetési
 költséggel, gyors megtérülést biztosít! Akár 5 év garanciával

• A PROTECT biztonsági köd teljesen ártalmatlan az emberek
 és az állatok egészségére, nem hagy nedves nyomot, nem
 károsítja a ruházatot, bútorokat, elektromos
 berendezéseket.

LEGYEN BIZTONSÁGBAN -
ALUDJON NYUGODTAN
PROTECT KÖDVÉDELEMMEL!
Lehet cégtulajdonos, vagy egy irodaház biztonsági felelőse,
a munkatársak testi épsége, és az értéktárgyak védelme a
legfontosabb!
Betörés kísérlete után lényeges, hogy cége rövid időn belül
újra működjön. A bevételkiesés nagyobb kárt okozhat, mint
maga a bűncselekmény.
A PROTECT Ködvédelem megakadályozza a betörést,
rongálást és rablást, így az üzlet fejlesztésére
összpontosíthat.

A családdal töltött pillanatok is nyugodtabbak, ha tudjuk,
hogy vállalkozásunk és értéktárgyaink biztonságban vannak.

PROTECTGLOBAL.CO.HUPROTECTGLOBAL.CO.HUPROTECTGLOBAL.CO.HUPROTECTGLOBAL.CO.HU



Árak:

189.000 Ft-tól
(nem tartalmazza az áfát és a ködfolyadék árát)
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