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Ceaţa de securitate PROTECT este albă, densă şi uscată iar
pentru a amplifica dezorientarea intrusului, poţi adăuga şi
un stroboscop şi o sirenă.

Instalator autorizat de Tunuri de ceaţă PROTECT:

PROTECT este cel mai vândut sistem de securitate cu ceaţă şi
este lider de piaţă mondial în industria de securitate cu ceaţă.

Dezvoltarea de produse şi suportul tehnic este asigurat intern
de către experţi în electronică şi protecţia cu ceaţă - local şi
global.

Comercializăm produsele noastre inovatoare în peste 50 de 
ţări prin intermediul distribuitorilor şi instalatorilor de sisteme 
de alarmă dedicaţi.

Aici sunt câţiva dintre clienţii noştri mulţumiţi. Urmăreşte
filmele noastre video şi află mai multe despre PROTECT pe
protectglobal.com.ro.

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

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

Tel.: +36 70 632 1051
info@protectromania.ro · protectglobal.com.ro

CÂT TIMP AI
MAGAZINUL

ÎNCHIS...

ÎTI PROTEJAM
AFACEREA

¸ ˘

CALITATE EUROPEANA
– DESIGN DANEZ

˘OPRESTE HOTII
ÎN SECUNDE!
– Adecvat pentru magazine, birouri şi depozite

¸¸

PROTEJAT ÎN SECUNDE

ALARMA SE DECLANSEAZA¸

!



Acest video arată o tentativă de spargere într-un supermarket.
După numai 3 secunde hoţul abandonează tentativa şi fuge.
Urmăreşte mai multe filme video pe protectglobal.com.ro.

Există un Tun de ceaţă PROTECT
care se potriveşte nevoilor tale
Nicio încăpere nu este prea mare sau prea mică.
De asemenea, este posibilă instalarea ascunsă!

• Protejează-ţi seiful, bunurile de valoare sau chiar întregul
spaţiu!

• O investiţie modestă cu costuri reduse de operare,
recuperare rapidă a investiţiei cu până la 5 ani garanţie

• Nu lasă reziduuri iar ceaţa este complet inofensivă
pentru oameni, animale, îmbrăcăminte, mobilier,
echipament electric şi IT

Securitatea cu ceaţă înseamnă protecţia 
imediată a bunurilor de valoare!

Un tun de ceaţă PROTECT va umple încăperea cu o pătură
densă de ceaţă de securitate care va orbi intrusul,
funcţionând pe principiul că nu poţi fura ce nu poţi vedea.

Spargere 20 sec. 10 - 45 min.

Ţine intruşii departe până la o oră - timp suficient ca
echipajul de intervenţie sau poliţia să sosească.

PROTECTIA PERFECTA CÂT
TIMP ESTI PLECAT...
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Momentele de relaxare petrecute cu familia devin mai
plăcute atunci când ştii că afacerea şi bunurile de valoare
sunt protejate eficient în secunde.

Indiferent dacă eşti un proprietar de magazin sau persoana
responsabilă cu securitatea dintr-un lanţ de magazine,
siguranţa personalului şi securitatea bunurilor de valoare
este primordială pentru tine. După o spargere este critic să
îţi reiei activitatea cât mai repede.
Securitatea cu ceaţă face ca furtul, vandalismul şi jaful să
fie imposibil şi îţi asigură liniştea necesară ca să te poţi
concentra pe derularea afacerii.

FII ÎN SIGURANTA - DORMI
LINISTIT CU CEATA DE
SECURITATE

¸ ˘

¸¸



Acest video arată o tentativă de spargere într-un supermarket.
După numai 3 secunde hoţul abandonează tentativa şi fuge.
Urmăreşte mai multe fi lme video pe protectglobal.com.ro.
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Există un Tun de ceaţă PROTECT
care se potriveşte nevoilor tale
Nicio încăpere nu este prea mare sau prea mică.
De asemenea, este posibilă instalarea ascunsă!

• Protejează-ţi seiful, bunurile de valoare sau chiar întregul
spaţiu!

• O investiţie modestă, cu costuri reduse de operare,
recuperare rapidă a investiţiei şi cu până la 5 ani garanţie

• Nu lasă reziduuri iar ceaţa este complet inofensivă
pentru oameni, animale, îmbrăcăminte, mobilier,
echipament electric şi IT

Preţuri de la

598€
+ fluid şi T.V.A.

€€

Securitatea cu ceaţă înseamnă protecţia 
imediată a bunurilor de valoare!

Un tun de ceaţă PROTECT va umple încăperea cu o pătură
densă de ceaţă de securitate care va orbi intrusul,
funcţionând pe principiul că nu poţi fura ce nu poţi vedea.

Spargere 20 sec. 10 - 15 min.

Ţine intruşii departe până la o oră - timp sufi cient ca
echipajul de intervenţie sau poliţia să sosească.

PROTECTIA PERFECTA CÂT
TIMP ESTI PLECAT...
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Momentele de relaxare petrecute cu familia devin mai
plăcute atunci când ştii că afacerea şi bunurile de valoare
sunt protejate eficient în secunde.

Indiferent dacă eşti un proprietar de magazin sau persoana
responsabilă cu securitatea dintr-un lanţ de magazine,
siguranţa personalului şi securitatea bunurilor de valoare
este primordială pentru tine. După o spargere este critic să
îţi reiei activitatea cât mai repede.
Securitatea cu ceaţă face ca furtul, vandalismul şi jaful să
fie imposibil şi îţi asigură liniştea necesară ca să te poţi
concentra pe derularea afacerii.

FII ÎN SIGURANTA - DORMI
LINISTIT CU CEATA DE
SECURITATE
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Acest video arată o tentativă de spargere într-un supermarket.
După numai 3 secunde hoţul abandonează tentativa şi fuge.
Urmăreşte mai multe filme video pe protectglobal.com.ro.

Există un Tun de ceaţă PROTECT
care se potriveşte nevoilor tale
Nicio încăpere nu este prea mare sau prea mică.
De asemenea, este posibilă instalarea ascunsă!

• Protejează-ţi seiful, bunurile de valoare sau chiar întregul
spaţiu!

• O investiţie modestă, cu costuri reduse de operare,
recuperare rapidă a investiţiei şi cu până la 5 ani garanţie

• Nu lasă reziduuri iar ceaţa este complet inofensivă
pentru oameni, animale, îmbrăcăminte, mobilier,
echipament electric şi IT

Preţuri de la

598€
+ fluid şi T.V.A.

€€

Securitatea cu ceaţă înseamnă protecţia 
imediată a bunurilor de valoare!

Un tun de ceaţă PROTECT va umple încăperea cu o pătură
densă de ceaţă de securitate care va orbi intrusul,
funcţionând pe principiul că nu poţi fura ce nu poţi vedea.

Spargere 20 sec. 10 - 45 min.

Ţine intruşii departe până la o oră - timp suficient ca
echipajul de intervenţie sau poliţia să sosească.

PROTECTIA PERFECTA CÂT
TIMP ESTI PLECAT...

¸

¸

˘

AFLA MAI MULTE PEAFLA MAI MULTE PEAFLA MAI MULTE PE
PROTECTGLOBAL.COM.ROPROTECTGLOBAL.COM.ROPROTECTGLOBAL.COM.RO

˘

Momentele de relaxare petrecute cu familia devin mai
plăcute atunci când ştii că afacerea şi bunurile de valoare
sunt protejate efi cient în secunde.

Indiferent dacă eşti un proprietar de magazin sau persoana
responsabilă cu securitatea dintr-un lanţ de magazine,
siguranţa personalului şi securitatea bunurilor de valoare
este primordială pentru tine. După o spargere este critic să
îţi reiei activitatea cât mai repede.
Securitatea cu ceaţă face ca furtul, vandalismul şi jaful să
fi e imposibil şi îţi asigură liniştea necesară ca să te poţi
concentra pe derularea afacerii.

FII ÎN SIGURANTA - DORMI
LINISTIT CU CEATA DE
SECURITATE
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Ceaţa de securitate PROTECT este albă, densă şi uscată iar 
pentru a amplifica dezorientarea intrusului, poţi adăuga şi 
un stroboscop sau o sirenă.

Instalator autorizat de Tunuri de ceaţă PROTECT:

PROTECT este cel mai vândut sistem de securitate cu ceaţă şi
este lider de piaţă mondial în industria de securitate cu ceaţă.

Dezvoltarea de produse şi suportul tehnic este asigurat intern
de către experţi în electronică şi protecţia cu ceaţă - local şi
global.

Comercializăm produsele noastre inovatoare în peste 50 de 
ţări prin intermediul distribuitorilor şi instalatorilor de sisteme 
de alarmă dedicaţi.

Aici sunt câţiva dintre clienţii noştri mulţumiţi. Urmăreşte
filmele noastre video şi află mai multe despre PROTECT pe
protectglobal.com.ro.

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

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

Tel.: +36 70 632 1051
info@protectromania.ro · protectglobal.com.ro
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Ceaţa de securitate PROTECT este albă, densă şi uscată iar
pentru a amplifica dezorientarea intrusului, poţi adăuga şi
un stroboscop şi o sirenă.

Instalator autorizat de Tunuri de ceaţă PROTECT:

PROTECT este cel mai vândut sistem de securitate cu ceaţă şi
este lider de piaţă mondial în industria de securitate cu ceaţă.

Dezvoltarea de produse şi suportul tehnic este asigurat intern
de către experţi în electronică şi protecţia cu ceaţă - local şi
global.

Comercializăm produsele noastre inovatoare în peste 50 de 
ţări prin intermediul distribuitorilor şi instalatorilor de sisteme 
de alarmă dedicaţi.

Aici sunt câţiva dintre clienţii noştri mulţumiţi. Urmăreşte
fi lmele noastre video şi afl ă mai multe despre PROTECT pe
protectglobal.com.ro.

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
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