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ÎTI PROTEJAM

Tunul de ceaţă Xtratus este conceput pentru locuinţe
private şi va acoperi rapid o sufragerie.

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.

Urmăreşte videoclipul de companie pe protectglobal.com.ro şi
află mai multe despre PROTECT şi protecţia cu ceaţă de
securitate.

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

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

CÂT TIMP ESTI
PLECAT...

¸CALITATE EUROPEANA
– DESIGN DANEZ

˘OPRESTE HOTII
ÎN SECUNDE!
– Adecvat pentru locuinţe şi birouri

¸¸

PROTEJAT ÎN SECUNDE

ALARMA SE DECLANSEAZA¸

˘
LOCUINŢA !



•  Extrem de rapid – 250 m3 în doar 16 secunde!

• Design elegant care se potriveşte oricărui interior

•  2 degajări complete de ceaţă dintr-un singur tub de fl uid

• 2 ani garanţie

• Poate fi  instalat în orice poziţie

•  Compatibil cu orice sistem de alarmă la efracţie

• Baterie pentru funcţionare şi la pierderea alimentării

Noul brevet mondial
pentru tehnologia de fl uid. 
Tubul de 400 ml. conţine 
sufi cient fl uid pentru
2 degajări complete.

Înlocuire uşoară şi
rapidă ”do-it-yourself”
a tubului de fl uid.

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

Acest video arată o tentativă de spargere într-o locuinţă 
privată. După numai 3 secunde hoţul abandonează tentativa
şi fuge. Urmăreşte mai multe fi lme video pe
protectglobal.com.ro.

▲▲

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 sufi cient ca
echipajul de intervenţie sau poliţia să sosească.

PROTECTIA PERFECTA CÂT
TIMP ESTI PLECAT...

¸

¸

˘

Este extrem de neplăcută pierderea obiectelor de neînlocuit
care au valoare sentimentală mare precum cadouri,
moşteniri, bijuterii, obiecte de artă sau mobilier.
Cât timp ce eşti plecat cu familia, îţi protejăm bunurile de
valoare precum calculatoare, echipamente electronice, bani
numerar, biciclete, maşina sau orice îţi face viaţa preţioasă.

FII ÎN SIGURANTA - DORMI
LINISTIT CU Xtratus®
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• Extrem de rapid – 250 m3 în doar 16 secunde!

• Design elegant care se potriveşte oricărui interior

• 2 degajări complete de ceaţă dintr-un singur tub de fluid

• 2 ani garanţie

• Poate fi instalat în orice poziţie

• Compatibil cu orice sistem de alarmă la efracţie

• Baterie pentru funcţionare şi la pierderea alimentării

Noul brevet mondial
pentru tehnologia de fluid. 
Tubul de 400 ml. conţine 
suficient fluid pentru
2 degajări complete.

Înlocuire uşoară şi
rapidă ”do-it-yourself”
a tubului de fluid.

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

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

▲▲

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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Este extrem de neplăcută pierderea obiectelor de neînlocuit
care au valoare sentimentală mare precum cadouri,
moşteniri, bijuterii, obiecte de artă sau mobilier.
Cât timp ce eşti plecat cu familia, îţi protejăm bunurile de
valoare precum calculatoare, echipamente electronice, bani
numerar, biciclete, maşina sau orice îţi face viaţa preţioasă.

FII ÎN SIGURANTA - DORMI
LINISTIT CU Xtratus®
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• Extrem de rapid – 250 m3 în doar 16 secunde!

• Design elegant care se potriveşte oricărui interior

• 2 degajări complete de ceaţă dintr-un singur tub de fluid

• 2 ani garanţie

• Poate fi instalat în orice poziţie

• Compatibil cu orice sistem de alarmă la efracţie

• Baterie pentru funcţionare şi la pierderea alimentării

Noul brevet mondial
pentru tehnologia de fluid. 
Tubul de 400 ml. conţine 
suficient fluid pentru
2 degajări complete.

Înlocuire uşoară şi
rapidă ”do-it-yourself”
a tubului de fluid.

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

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

▲▲

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...
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Este extrem de neplăcută pierderea obiectelor de neînlocuit
care au valoare sentimentală mare precum cadouri,
moşteniri, bijuterii, obiecte de artă sau mobilier.
Cât timp ce eşti plecat cu familia, îţi protejăm bunurile de
valoare precum calculatoare, echipamente electronice, bani
numerar, biciclete, maşina sau orice îţi face viaţa preţioasă.

FII ÎN SIGURANTA - DORMI
LINISTIT CU Xtratus®
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ÎTI PROTEJAM
LOCUINTA

Tunul de ceaţă Xtratus este conceput pentru locuinţe
private şi va acoperi rapid o sufragerie.

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.

Urmăreşte videoclipul de companie pe protectglobal.com.ro şi
află mai multe despre PROTECT şi protecţia cu ceaţă de
securitate.

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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CALITATE EUROPEANA
– DESIGN DANEZ

˘OPRESTE HOTII
ÎN SECUNDE!
– Adecvat pentru locuinţe şi birouri

¸¸

PROTEJAT ÎN SECUNDE

ALARMA SE DECLANSEAZA¸ ˘
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ÎTI PROTEJAM
LOCUINTA

Tunul de ceaţă Xtratus este conceput pentru locuinţe
private şi va acoperi rapid o sufragerie.

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.

Urmăreşte videoclipul de companie pe protectglobal.com.ro şi
afl ă mai multe despre PROTECT şi protecţia cu ceaţă de
securitate.

¸

CÂTTIMP ESTI
PLECAT...

¸

˘

CALITATE EUROPEANA
– DESIGN DANEZ

˘OPRESTE HOTII
ÎN SECUNDE!
– Adecvat pentru locuinţe şi birouri

¸¸

PROTEJAT ÎN SECUNDE

ALARMA SE DECLANSEAZA¸


