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Med en professionel Alarm fra ProTech Alarm & Sikring ApS, sikrer du dig
bedst mod indbrud. Du får mulighed for ”Nat-tilkobling”, når du er hjemme.
Sikker og hurtig reaktion ved alarm. Brugervenlighed og høj kvalitet. Tilslutning af flere detektorer efter behov. Tilslutning af af Nødkald/Overfaldsalarm.
Sikkerheds-opkobling via GSM incl. SIM-kort. Testsignal hver 24. time samt
til-/fra-kontrol.

Du sikrer 
effektivt din virksomhed mod indbrud med en forsikrings-
godkendt Tyverialarm fra ProTech Alarm & Sikring ApS. Altid sikker og
hurtig reaktion ved alarm. Brugervenlig betjening i dagligdagen. Tilslut
ning af flere detektorer efter behov. Sikkerheds-opkobling til døgnbe
mandet kontrolcentral med vagtberedskab. Mulighed for oprettelse af flere
brugere. Serviceaftale med vagtudrykning og teknikerservice 365/24/7.
Vi opfylder dine forventninger til en professionel Tyverialarm.

Fra 199,- /md
ProTech Alarm & Sikring ApS har været aktiv på sikkerhedsmarkedet siden år
2000. Det sikrer dig en seriøs leverandør med solid erfaring. Dine sikrings
behov opfylder vi med løsninger af høj kvalitet og grundig service. Vi har attraktive priser og alarmpakker, samt en online prisberegner på vores hjemmeside
www.alarmogsikring.dk – du kan også kontakte os på 4344 0112.

Fra 199,- /md
Vi er en Forsikrings-Godkendt Alarminstallatør og ISO 9001:2008 certifi
ceret. ProTech Alarm & Sikring ApS har leveret professionelle tyverialarmer siden år 2000 og er dermed et solidt leverandørvalg. Landsdækkende service med over 50 ansatte på kontrolcentralen og over 500 vagter.
Et dygtigt team af teknikere står altid klar. Vi har attraktive alarmpakker
til erhverv i 3 størrelser og en online prisberegner på vores hjemmeside
www.alarmogsikring.dk – du kan også kontakte os på 4344 0112.

ISO 9001:2008-certificeret virksomhed inden for:
AIA

Vagtservice døgnet rundt

Forsikrings-Godkendt alarm

Døgnet rundt er vore vagter klar til at rykke ud til din virksomheds installation
inden for kort tid. Alle vagter er uddannede og ISO 9001:2008 godkendte. Vi
leverer også faste vagter, tilsyn og andre vagtopgaver. Skal din virksomhed
fx tilses 1 gang i døgnet efter lukketid, for at sikre at der er låst og lukket
ordentligt af, så kontakt os for et godt tilbud.

ProTech Alarm & Sikring ApS er Forsikrings-Godkendt alarminstallatør. Det
sikrer at du får leveret en korrekt udført alarminstallation. En Forsikrings-
Godkendt alarm er din sikkerhed for kvalitet. Vi leverer kun Godkendt udstyr
og installation. ProTech Alarm & Sikring ApS er medlem af Sikkerhedsbranchen.

BOOK ET MØDE PÅ 4344 0112

Alt i tyverisikring

MED OS KAN DU
SOVE TRYGT
Videoovervågning
MED VORES APP KAN
DU FØLGE MED
PÅ DIN SMARTPHONE

Tågesikring

ProTech Alarm & Sikring ApS er total sikkerheds-leverandør og leverer også:

Videoovervågning
	I bedste kvalitet. Vi leverer kun HD løsninger med PoE teknologi
fra Milestone. Dette sikrer fuld support, driftsikkerhed og kvalitet.

En tyverialarm med tågesikring stopper effekt tyven på ganske få sekunder!

Tågesikring
	Er den nye sikrings-metode, der medfører at tyven stikker af før
der er fjernet noget. Lokalet fyldes med ufarlig tåge på blot 30
sekunder!

Gitre & Låse
	ProTech Alarm & Sikring ApS har tilknyttet flere låse-partnere og
vælger kun de bedste.

BOOK ET MØDE I DAG!

4344 0112
SE MERE PÅ WWW.ALARMOGSIKRING.DK

BOOK ET MØDE I DAG!

4344 0112
WWW.ALARMOGSIKRING.DK
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