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GENERATOR VARNOSTNE
MEGLE PODJETJA PROTECT

V nekaj sekundah zaš iti vaše premoženje in
onemogoci vlomilcem, da bi odnesli karkoli vrednega!
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PROTECT je vodilni proizvajalec generatorjev var-
nostne megle za zaščito proti vlomom, ropom in 
vandalizmu. Prav tako smo najhitreje rastoče pod-
jetje v panogi.

Vodilni položaj, ki ga uživamo danes, smo dosegli z 
odličnostjo, inovativnim pristopom in ustvarjanjem 
dodane vrednosti za naše stranke.

V podjetju PROTECT je inovativnost vpeta v DNA 
našega podjetja. Prizadevamo si, da našim strankam 
ponudimo najboljše varnostne sisteme na trgu.

Včasih naše izdelke primerjajo z Mercedesem med 
generatorji varnostnih megel. Verjetno prav zato, 
ker naše rešitve niso vedno najcenejše, so pa 
najučinkovitejše!

Kot edini samostojni proizvajalec generatorjev var-
nostnih megel zagotavljamo verodostojno dokumen-
tacijo o vseh naših proizvodih.Naši proizvodi 
ustrezajo mednarodnemu IEC 62642-8 standardu in 
so certifi cirani s strani mednarodnih organizacij. 
Prav tako nudimo uporabnikom naših izdelkov garan-
cijo celo do 5 let.

Naše generatorje varnostne megle lahko upora-
bljate v najrazličnejših okoljih, od velikih skladišč, 
do domačega objema doma  zato ker ne puščajo 
nobenega vonja ali sledi.

In rezultat vsega do sedaj naštetega je že preko 
80.000 nameščenih in uspešno delujočih generator-
jev varnostnih megel PROTECT od leta 2001.

Naši izdelki so prisotni v 50 državah na 6 kontinen-
tih in se še ne nameravamo ustaviti …

Osnovni podatki:
• Ustanovitev podjetja 2001
• Sedež podjetja v kraju Aarhus, Danska
• Proizvodna obrata v Latviji in na Danskem
• 32 zaposlenih
• Lastnik od februarja 2017: Genua A/S
• Bonitetna ocena AAA že peto leto zapored
• Dvakratni dobitnik prestižne nagrade Børsens 

Gazelle Award
• Varnostno podjetje leta 2011 na Danskem

STROKOVNJAKI NA PODROČJU 
VARNOSTNE MEGLE



MI ZAŠCITIMO VAŠE PREMOŽENJE
V NEKAJ SEKUNDAH

Vlomilec razbije steklo in aktivira alarmni senzor. 
Istočasno se sprožita alarmni sistem in generator 
varnostne megle in prostor se v nekaj sekundah 
napolni z gosto, belo suho meglo, tako da vlomilec 
pred sabo ne vidi nič! Vse, kar mu je storiti je, da 
se obrne in odide po isti poti, kot je vstopil.

Generator varnostne megle deluje tako, da s 
pomočjo vgrajenega grelca pretvori neškodljivo 
tekočino v umetno meglo, ki onemogoči orientacijo 
v prostoru. Vse to se zgodi v nekaj sekundah!

Proizvedena megla je gosta in neškodljiva, podobno 
kot “dimni efekti” na koncertih.

Proizvedena megla ostane v prostoru do ene ure in 
varuje prostor. V primeru, da se vlomilec vrne, bo 
megla še vedno varovala vase premoženje.

Generatorji varnostne megle PROTECT se prilagodi-
jo montaži v katerikoli prostor. Lahko se jih namesti 
nadometno ali pa prikrito (vgradno) pod spuščen 
strop, predelno steno, …

Generator varnostne
megle predstavlja 
edino učinkovito
aktivno zaščito, ki 
prepreči dejanja 
vlomilcem, napadal-
cem in vandalom.

V primeru vloma 
omogoča hitrejšo in 
nebolečo vzpostavitev 
prvotnega stanja. 
Sistem je cenejši, kot 
si večina predstavlja. 
Prav tako kar nekaj 
večjih priznanih za-
varovalnic že ponuja 
ugodnejše pogoje 
sklenitve zavarovanja 
v primeru uporabe 
generatorejv varnos-
tne megle PROTECT.

PROTECT deluje v 50 
državah, tako da je 
za distribucijo odlično 
poskrbljeno. Prav tako 
vam je naše osebje na 
razpolago v primeru 
dodatnih vprašanj 
pred nakupom ali pri 
sami uporabi. Našo 
vrhunsko storitev 
svetovanja in podpore 
potrjuje veliko število 
zadovoljnih uporab-
nikov po vsem svetu.

Visok nivo kvalitete 
proizvodnje in zanes-
ljivost delovanja zago-
tavljamo z lastnim 
raziskovalnim in razvo-
jnim oddelkom. Naša 
predanost do strank 
se kaže v vsakodnev-
nem delu, z željo,  da 
zadovoljimo želje in 
potrebe naših strank.

V redni ponudbi 
imamo 6 različnih 
modelov generator-
jev varnostnih megel. 
V primeru posebnih 
zahtev, pa se kar 
najbolj prilagodimo 
željam stranke.

V naši ponudbi 
imamo tudi posebne 
tečaje in možnost 
e-učenja za naše 
partnerje, s čimer 
zagotavljamo visoko 
kvaliteto vgradnje 
in delovanja naših 
generatorjev 
varnostne megle.

Ob nakupu in on-line 
registraciji na naši 
spletni strani vam 
nudimo do 5 let ga-
rancije na delovanje 
naših generatorjev 
varnostne megle 
PROTECT.

Generator varnostne 
megle učinkovito 
preprečuje kraje, 
vlome in vandalizem. 
Delovanje generator-
ja se lahko aktivira 
preko detektorja, 
ročno preko “panic 
tipke” ali oddaljeno 
iz nadzornega cen-
tra . 
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Xtratus 
Eleganten generator varnostne 
megle za dom in manjše 
pisarne.

600i 
Atraktiven in učinkovit model 
za uporabo v trgovinah in 
pisarnah.

IntelliBox IP/USB
Nadzorni modul za zbiranje 
signalov do 16 generatorjev 
varnostne megle v enem 
sistemu.

ZOLO
Preko GSM-a nadzorovan 
alarmni sistem, kateri lahko 
na daljavo aktivira generator 
varnostne megle.

QUMULUS
Generator varnostne megle za 
stanovanja in različne poslovne 
prostore.

Različna oprema
Šobe z različnimi koti, tekočina 
(kartuše) za meglo, nosilci 
za podometno (skrito) 
montažo, ….

1100i 
Zmogljiv generator varnostne 
megle za trgovine, skladišča 
in pisarne.

IntelliCloud
Omogoča oddaljen nadzor genera-
torja varnostne megle 24/7 in ob-
vesti, ko je potreben preventivni 
pregled. Uporaba je brezplačna .

FOQUS
Kompakten generator varnostne 
megle za zaščito manjših poslovnih 
prostorov (IT sobe, arhivi,…).

2200i 
Najmočnejši generator varnostne 
megle na trgu! Primeren za 
zaščito večjih skladišč in 
 trgovskih centrov.

Zmožnost API
Lahko vam ponudimo protokol 
za integracijo generatorja 
varnostne megle v vaš 
programski paket.

Dodatne možnosti
Z razširitvenim modulom 
lahko generatorju varnostne 
megle omogočite dodatne 
funkcije. Kot primer navedemo 
IP povezavo in “panik tipko”. 
V ponudbi imamo tri različne 
razširitvene module..

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE



Generatorji varnostnih megel PROTECT 
so trenutno na voljo v 50 državah 
sveta in število se še povečuje

Naši proizvodi se prodajajo preko part-
nerjev / distributerjev in monterjev 
varnostne opreme za končne uporab-
nike. Zavedamo se, da imajo monterji 
varnostnih sistemov najbližji in vsa-
kodnevni kontakt s podjetji in fi zičnimi 
osebami, kateri potrebujejo njihovo 
kvalitetno storitev in zanesljive proiz-
vodee.

Imamo atraktiven poslovni model. 
Našim strankam zagotavljamo popolno 
podporo na področju tehničnega sveto-
vanja in prodaje, ter nudimo optimalno razmerje 
med ceno in vrednostjo. 

Generatorji varnostnih megel in tekočina za meglo 
so testirani in odobreni s strani številnih nedovisnih 
laboratorijev po svetu.

Vsak dan s pomočjo naših partnerjev/distributer-
jev sodelujemo z manjšimi in večjimi varnostnimi 

MOČAN POSLOVNI MODEL

podjetji, da skupaj poskrbimo za učinkovito zaščito 
vašega premoženja. Na globalnem nivoju sode-
lujemo z velikimi podjetji, kot so G4S, Stanly Secu-
rity, ADT, Chubb, Securitas, Nokas, …

Vzpostavljene imamo zelo dobre odnose in sodelo-
vanje s policijo, gasilskimi službami in zavarovalni-
cami, katere priporočajo uprabo naših učinkovitih in 
zdravju neškodljivih generatorjev varnostnih megel.



NAŠE STRANKE SO 
ZADOVOLJNE STRANKE

POSLOVNI UPORABNIKI DOMAČA UPORABA
Generatorji varnostnih megel zagotavljajo 
učinkovito zaščito za vsak dom in zanesljivo 
zaščitijo umetniška dela, zlatnino, gotovino in vse 
ostalo premoženje, ki ga hranite doma.

Predvsem v hišah, stanovanjih, butičnih trgovinah in 
pisarnah se izvaja “prikrita” montaža generatorja 
varnostne megle. Tako elegantna rešitev montaže 
poskrbi za nepričakovano presenečenje v primeru 
vloma .

Nekaj primerov naših 
cenjenih strank, katerih 
vsakodnevno učinkovito 

zaščito proti ropom, krajam 
in vandalizmu zagotavljajo 

generatorji varnostnih 
megel PROTECT.

Naši proizvodi niso omejeni samo za uporabo 
določene ciljne skupine. Tako naši generatorji var-
nostnih megel učinkovito opravljajo svojo nalogo v 
bankah, trgovskih centrih, lekarnah, izobraževalnih 
ustanovah, skladiščih, bencinskih servisih, zlatarjih, 
urarjih, trgovinah, kioskih,  garažah in pisarnah. 
Noben prostor ni premajhen ali prevelik.

Naše rešitve zagotavljajo prijeten občutek varnosti. 
Preko on-line povezave ste lahko vedno informirani 
o stanju vašega generatorja varnostne megle in 
pomirjeni, ker je pripravljen za učinkovito zaščito 
vašega premoženja.



PROTECT SLOVENIA · Tel.: (+40) 744 855 544 · info@protect-global.eu

Naš PROTECT App vam pokaže, kako učinkovita je zaščita z uporabo našega generatorja varnostne megle.
Poiščite odgovore na vasa vprašanja in pridobite več informacij o naših proizvodih.

Poiščite “protect secured in seconds”, ko boste naložili App+


