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AMÍG
KIRÁNDUL,

MEGVÉDJÜK
OTTHONÁT!

Az Xtratus ködgenerátor lakások védelmére készült,
gyorsan betölti köddel a helyiséget.

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.

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

ÁLLÍTSA MEG A BETÖROKET
MÁSODPERCEK ALATT!
– Az XTratus alkalmas lakások és irodák 
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 –
ITT AZ Xtratus®!
Számtalan értéktárgyat tartunk otthon, amelyek nemcsak
anyagi szempontból értékesek számunkra. Ajándékok,
örökség, ékszerek, műtárgyak, bútorok.
Amíg távol van, megvédjük azt, ami fontos. Lehet
számítógép, pénz, kerékpár, bármi, ami értékes Önnek.

•  250 m3 ködöt bocsát ki 16 másodperc alatt

•  Elegánsan illeszkedik bármely helyiségbe

•  Elegendő folyadék kétszeri ködképzésre egyetlen tartályból

• 2 év garancia

• Bármilyen helyre telepíthető

•  Bármilyen, meglévő behatolásjelző rendszerhez illeszthető

• Feszültségkimaradás esetén beépített tápellátással
 működik

Új folyadéktechnológia,
világszabadalom!
A 0,4l-es tartály két 
teljes ködképzéshez 
elegendő folyadékot 
tartalmaz.

Egyszerű, gyors, könnyen 
elvégezhető tartálycsere.

A családdal töltött pillanatok is kellemesebbek, ha tudjuk,
hogy otthonunk és értéktárgyaink biztonságban vannak.

Ez a videó egy lakásbetörést 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.
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