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AMÍG ÜZLETE
ZÁRVA VAN,

MEGVÉDJÜK
ÉRTÉKEIT!

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

A RIASZTÓ BEKAPCSOL

VÉDELEM MÁSODPERCEK ALATT

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.

Íme néhány elégedett ügyfelünk: Tekintse meg videóinkat, és
tudjon meg többet a ködvédelemről a protectglobal.co.hu
oldalon!

STOP
THE BURGLAR

IN 3 SECONDS WITH FOG

STOP THE BURGLAR IN SECONDS

A FEW OF OUR INTERNATIONAL END USERS:

Break-in 20 sec. 10 - 45 min.

The initial seconds and minutes of a break-in are decisive. The 
best anti-burglary system is one which stops the burglar before 
he can run away with your valuables. Fog security is the ideal 
solution. The burglar will flee immediately when the fog securi-
ty system is activated. Any burglar who tries his luck will regret 
it as burglars are always frightened of losing their bearings and 
being unable to find their way out of the building.
The fog can keep the burglar at bay for up to one hour. And if 
the burglar attempts to enter the building after the fog cannon 
has discharged for the first time, the fog cannon will be reacti-
vated.
 
A fog cannon is a generator that converts a harmless fluid into 
dense clouds of dry, white fog in which the thief becomes disori-
entated. Our fog is completely safe and tested and approved by 
several internationally recognized test institutes.

Case stories, testimonial videos, news articles and more on 
www.protectglobal.com.

WE PROTECT ASSETS IN MORE 
THEN 50 COUNTRIES

Headquarters:
PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Denmark

Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Fax: (+45) 86 72 18 82
Mail: info@protectglobal.com · www.protectglobal.com

Contact your nearest
PROTECT point of purchase:

WHY BUY A PROTECT FOG SECURITY SYSTEM:
• The most effective method of preventing break-in, vandalism 

and robbery: Keeps the burglar out of the premises
• The fog can keep the burglar at bay for up to one hour
• Compared to other add-on security devices PROTECT Fog Cannon 

is a modest investment with surprisingly low operating costs
• The fog makes no mess and is proven harmless to humans, ani-

mals, electronics and fixtures
• Superior Danish quality: 5 years warranty on all PROTECT Fog 

Cannon (requires online product registration)
• Unique pulsing system to produce additional fog after a break-in
• Can be installed almost anywhere – even as an elegant wireless 

and concealed installation
• Easy to install and maintain
• Easy exchange of fog fluid container – long lifetime on the fog 

fluid and enough fluid for several break-ins
• Up to 3-hour battery backup in case mains power is lost

ÁLLÍTSA MEG A BETÖROKET
MÁSODPERCEK ALATT!
– Alkalmas üzletek, irodák, 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



LEGYEN NYUGODT - ÜZLETE
BIZTONSÁGBAN VAN!
Lehet cégtulajdonos, vagy egy áruházlánc biztonsági
felelőse, a személyzet 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 üzletünk és értéktárgyaink biztonságban vannak.

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

▲▲

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

•  Védje meg a cigaretta adagolót, italkészletét, pénztárgépét, 
páncélszekrényét, az egész dohányboltot, vagy az üzletét!

• 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.

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.
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Árak:

189.000 Ft-tól
(nem tartalmazza az áfát és a ködfolyadék árát)
189.000 Ft-tól189.000 Ft-tól
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