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TYMUESI MBROJTËS 
PROTECT

mbron investimin tuaj në mënyrë aktive, reagon 
në fraksion sekondi dhe bën të pamundur 

për grabitësin vjedhjen e aseteve tuaja!



PROTECT është prodhuesi më i madh global në pro-
dhimin e tymuesve për mbrojtje kundrejt grabitje-
ve, vjedhjeve dhe akteve të vadalizmit. Ne jemi 
prodhuesit me rritjen më të shpejtë në këtë sektor.

Jemi lider në këtë fushë, sepse ne jemi inovator 
dhe krijojmë vlerë të shtuar për klientët tanë me 
shërbime të plota dhe sipas nevojave të klientit.

Inovacioni është pjesë e ADN-së sonë. Ne ofrojmë për 
klientët tanë sistemet e sigurisë më të mirë dhe më 
funksional në krahasim me ofertat e tjera në treg.

Klientët shpesh na krahasojnë me markën Mercedes 
në fushën e sigurisë për tymues, sepse produktet 
tona jo gjithmonë janë më të lirat por ato janë më 
të mirat që mund të ofrohen në fushën e mbrojtjes 
aktive!

Ne si prodhuesit e vetëm të tymuesve mbrojtës, 
garantojmë origjinalitetin e produkteve tona. Gjithë 
gama e produketeve që ne ofrojmë është çertifikuar 
sipas standartit botëror IEC 62642-8 me çertifikime 
të shumë autoriteteve akredituese në mbarë botën. 
Gjithashtu produktet tona janë të pajisura me 5 
vite garanci sepse ne jemi besimplotë në cilësinë e 
produkteve që tregtojmë.

Tymuesi mbojtës mund të përdoret në çdo ambient, 
nga magazinat e mëdha deri tek shtëpitë private pa 
lënë asnjë gjurmë apo aromë.

Kjo është arsyeja që qysh prej vitit 2001, mbi 
80.000 Tymues mbojtës PROTECT janë instaluar në 
mbarë botën.

Produktet tona shiten në mbi 50 shtete në 6 konti-
nente dhe rritja jonë është e pandalshme.

Fakte:
• Themeluar në 2001
• Me seli në Aarhus, Danimarkë
• Fabrika në Letoni dhe Danimarkë
• 32 punonjës
• Prej Shkurtit 2017 pjesë e : Genua A/S
• Me Vlerësimin AAA për besueshmëri financiare, i 

fundit marrë në 2016
• Fitues dy herë i cmimit Børsens Gazelle Award 

(çmimet e sipërmarrjes Daneze)
• Shoqëria e Sigurimit më e mirë në Danimarkë për 

vitin 2011

PROFESIONISTË PËR TYMUESIT 



MBROJMË INVESTIMIN TUAJ 
NË FRAKSION SEKONDI

Një grabitës thyen dritaren dhe aktivizon sensorin e 
lëvizjes. Në mënyrë të menjëhershme aktivizohet si 
sistemi i alarmit dhe tymuesi mbrojtës dhe dhoma 
mbushet me një tym të bardhë, të dendur, të thatë 
duke bërë të pamundur për grabitësin që të shikojë 
qoftë dhe duart e tij edhe sikur ti mbajë përpara 
syve! Ai do të bëjë të vetmin veprim që mundet – të 
kthehet andej nga hyri dhe të largohet me shpejtësi.

Tymuesi mbrojtës është një gjenerues që përdor nx-
ehtësinë për të shndërruar një lëng të padëmshëm 
në valë artificiale tymi me efekt ç’orientues. Dhe 
gjithë kjo ndodh në çështje sekondash!

Tymi mbrojtës ka të njëjtën dëndësi dhe është i 
padëmshëm si “efekti tym” që përdoret nëpër kon-
certe dhe teatro. 

Tymi mbrojtës mund të qëndrojë në dhomë deri në 
1 orë pas aktivizimit. Edhe nëse grabitësi tenton të 
rikthehet, pajisja aktivizohet përsëri! 

Tymuesi mbrojtës PROTECT është i projektuar për 
t’u përshtatur në çdo ambient. Ata mund të monto-
hen siç janë ose mund të maskohen me arredimin e 
ambientit ku janë të instaluar.

Duke u regjistruar 
në adresën tonë, 
ne ofrojmë deri në 
5 vite garanci për 
tymuesit mbrojtës. 
Kjo sepse ne jemi 
të vetëdijshëm për 
cilësinë e lartë të 
produketeve tona.

Pas një grabitje koha 
e rekuperimit është 
më e shpejtë dhe me 
më pak kosto. Sis-
temi ynë i mbrojtjes 
aktive është më i lirë 
nga sa mendoni. Disa 
shoqëri sigurimesh 
ofrojnë zbritje në 
prim nëse ky sistem 
është i instaluar.

PROTECT shërben në 
mbi 50 shtete, duke 
ofruar dorëzim të 
shpejtë dhe shërbim 
asistence me linjë 
të dedikuar. Shumë 
klientë të kënaqur 
në mbarë botën janë 
pasqyra e cilësisë 
sonë.

Tymi mbrojtës është 
një sistem aktiv 
mbrojtje, dhe në 
çështje sekondash ai 
ç’orienton grabitësin 
duke demotivuar 
atë në kryerjen e 
vjedhjes.

Tymi mbrojtës është 
një mjet aktiv efikas 
kundrejt grabitjeve, 
vjedhjeve dhe akteve 
të vandalizmit. Tymi 
aktivizohet qoftë në 
mënyrë automatike 
nëpërmjet sen-
sorëve të lëvizjes, 
qoftë manualisht 
nëpërmjet “butonit 
të alarmit” apo edhe 
në distancë nga një 
qëndër kontrolli.

Ne kemi një departa-
ment të fokusuar në 
kërkim dhe zhvillim 
produktesh dhe shër-
bimi ynë i asistencës 
ka në përbërje ek-
spertë në fushën e ty-
mit mbrojtës. Klientët 
tanë vlerësojnë ndih-
mën që ne i ofrojmë 
në çdo hap!

Ne ofrojmë kurse dhe 
broshura informative 
për trajnim, zgjid-
hjen e problemeve 
teknike, montim dhe 
vënie në punë. Kjo 
garanton një instalim 
efikas për klientët 
tanë.

Ofrojmë 6 modele të 
tymuesit mbojtës të 
cilët përshtaten me 
dimensionet e çdo 
ambienti. Gjithashtu 
ofrojmë dhe montim 
në bazë të kërkesave 
specifike të klientit.
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Xtratus 
Tymues mbrojtës elegant për 
shtëpi, apartamente dhe zyra 
të vogla.

600i 
Modeli më i shitur. Gjërësisht i 
përdorur në dyqane, ambiente 
tregtare dhe zyra.

IntelliBox IP/USB
Kuti kontrolli për mbledhjen e 
sinjalit me kapacitet deri në 
16 tymues mbrojtës me një 
pajisje.

ZOLO
Sistem alarmi i kontrolluar ne 
distance i cili aktivizon ne dis-
tance tymuesit mbojtes.

QUMULUS
Tymues mbrojtës elegant për 
shtëpi, dhe ambiente zyrash.

Aksesorë të ndryshem
Dalje me kënde të ndryshme, 
lëng tymues, suport për 
 montim, etj.

1100i 
Tymues mbrojtës i fuqishëm 
për dyqane, magazine dhe 
zyra.

IntelliCloud
Kontrollon në distancë tymuesit 
mbrojtës 24/7 dhe njofton nëse 
një pajisje ka nevojë për shër-
bim. Pa pagesë.

FOQUS
Tymues mbrojtës kompakt për 
hapsira të vogla tregtimi.

2200i 
Tymuesi mbrojtes me i fuq-
ishem me bote! Zgjidhja ideale 
per magazinat e medha, qend-
rat tregtare, etj.

API
Ne ofrojmë mundësi progra-
mimi për integrim në sistemet 
e sigurisë nëpërmjet qëndrës 
së kontrollit të alarmit.

Additional features
Shërbime shtesë opsionale për 
tymuesit mbrojtës me panel 
elektronik. Lidhje IP, lidhje me 
“butonin e alarmit”. Ofrojmë 
tre shërbime opsionale në varë-
si të kërkesave të klientit.

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE



Sistemi ynë i tymuesit mbrojtës 
shitet në mbi 50 shtete në gjithë 
botën – dhe shifrat janë në rritje.

Produktet tona shiten nëpërmjet 
partnerëve/distributorëve dhe in-
staluesve të sistemeve të alarmit 
për përdoruesit fundor.

Modeli ynë i biznesit është më i 
besueshmi në sektorin e mbro-
jtjes së biznesit. Ne ofrojmë su-
port të plotë në shitje, shërbim 
teknik dhe marketing, duke ofruar 
produktin më cilësor që mund të 
blihet në fushën e mbrojtjes ndaj 
grabitjeve.

Tymuesi mbrojtës dhe lëngu special janë të tes-
tuara dhe miratuara për përdorim nga laboratorë 
akreditues të pavarur në të gjithë botën.

Çdo ditë, së bashku me partnerët/distributorët, ne 
punojmë me shoqëritë e mbrojtjes të mëdha dhe të 
vogla.

Kemi gjithashtu bashkëpunim të ngushtë me polici-
në, shërbimin e zjarfikësit dhe shoqëritë e sigurim-
it, të gjithë rekomandojnë shërbimin tonë të mbro-
jtjes aktiv i cili është efiçent dhe i padëmshëm.

KONCEPT BIZNESI 
I SIGURTË



KLIENTËT TANË JANË 
GJITHMONË TË KENAQUR

BIZNESET INDIVIDËT
Zgjidhjet tona nuk janë të limituara vetëm për një 
grup klientësh. Shumica e tymuesve mbrojtës të 
shoqërisë sonë janë të instaluara në banka, super-
markete, dyqane, pika karburanti, argjendari, mag-
azina, zyra, zyra këmbimi valutor, përgjithësisht në 
arkat e grumbullimit të parave. Për ne asnjë ambi-
ent nuk është tepër i madh apo tepër i vogël.

Ne ofrojmë zgjidhje që ju të ndiheni të sigurt. Dhe 
me lidhjen nëpërmjet internetit, ju keni mundësinë 
të azhurnoheni mbi statusin e pajisjes, duke qënë 
të garantuar që tymuesi mbrojtës është “gati për 
luftë”

Gjithashtu tymuesi mbrojtës është një mjet efektiv 
mbrojtje për pikturat, bizhuteritë, pajisjet, gjëndja 
valutore në cash, TV, aparaturat elektronike, maki-
nat, armët, etj. Nuk ka asgjë më të keqe se humbja 
e vlerave të pazëvëndësueshme.

Veçanerisht dyqanet private dhe zyrat apo ambi-
entet e tregtimit ekskluziv zgjedhin instalime të 
maskuara mbrapa mureve ose në tavan. Një zgjid-
hje elegante e cila garanton një surprizë të pakënd-
shme për çdo grabitës.

Shëmbuj të klientëve tanë 
të cilët janë të mbrojtur 
çdo ditë nga grabitjet, 
vjedhjet apo aktet e 
vandalizmit me tymin 
mbrojtës të PROTECT.



Aplikacioni ynë PROTECT App tregon sa efektiv është tymi mbrojtës.
Merrni përgjigje për pyetjet tuaja dhe informohuni mbi klientët dhe produktet tona.

Kërkoni për “protect secured in seconds” për të shkarkuar aplikacionin.

PROTECT Balkans · Tel.: +4 0744 855 544 · E-mail: info@protect-global.eu · www.protectglobal.com


