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OCHRANA VÁŠHO MAJETKU
PRED A POČAS SVIATKOV

Niekedy majiteľ domu vytvára vhodné podmienky hodín denne, obsluhuje vyškolený bezpečnostný
pre páchateľov tejto trestnej činnosti. Pomôcť pracovník, ktorý poplachové signály vyhodnocuje
môžu kvalitné dvere, okná, ale aj vyvarovanie sa a vyšle zásahovú jednotku.
niektorých chýb z nepozornosti. Pred odchodom
Existujú rôzne detektory. Také, ktoré
nezabudnite na zabezpečenie vášho majetku.
zaznamenávajú pohyb, otrasy alebo dokonca zvuk
Ochrana majetku sa prvom rade zvyšuje rozbitého skla, ale tiež detektory dymu či úniku
investovaním do vhodného zabezpečovacieho plynu. Na oknách a dverách sa často krát používa
systému. K fyzickej bezpečnosti pomôžu aj magnetický kontakt, ktorý signalizuje nežiadané
bezpečnostné dvere, zámky, ochranné fólie na otvorenie. Rozmiestnenie detektorov a úroveň
okná a pod.,
ale najefektívnejšia ochrana zabezpečenia objektu vždy závisí od individuálnych
je elektronické zabezpečenie (alarm), čiže požiadaviek toho, ktorého klienta.
pripojenie objektu na PULT CENTRÁLNEJ
Prevencia je jedným zo základov bezpečnostnej
OCHRANY
prostredníctvom
súkromnej
bezpečnostnej služby. V danej lokalite, kde sa politiky. Moderná technika dnes ponúka veľa
nachádza objekt je možné zistiť aké sú podmienky za možností, ako byť o krok vpred aj pred tými, ktorí
pripojenie objektu na pulty centralizovanej ochrany. chcú narušiť bezpečie našich domovov.
Nespornou výhodou týchto pultov centralizovanej
V prípade záujmu o pripojenie stačí informovať
ochrany je, že chránené objekty sú trvale telefonicky čísle 0905 641 646,0903 037 096
monitorované a v prípade potreby sú okamžite alebo 0948 846 902 mailom na: tibor.timar@
vykonané opatrenia na preverenie aktuálneho pannon.sk, office@pannon.sk, alebo pult@pannon.
stavu, ktoré môže byť spôsobené omylom zo strany sk, prípadne zaslať nezáväznú prihlášku, ktorá sa
obsluhy zabezpečovacieho systému, poruchou na nachádza na našej webovej stránke www.pannon.
niektorom prvku zabezpečovacieho systému alebo sk. Tu nájdete aj všetky informácie ohľadne
môže ísť o skutočné narušenie objektu páchateľom ochrany Vášho majetku a pripojenia na náš pult.
krádeže vlámaním.
Na požiadanie Vám zodpovieme všetky otázky
Páchatelia sú dnes skutočne vynachádzaví a ohľadne pripojenia a tiež poradíme ako vhodne
zabezpečiť Váš majetok.
nezastaví ich ani vysoký plot či zamknutá brána.

Sviatky sú predo dvermi, sú to najkrajšie sviatky
v roku, ktoré charakterizuje pokoj, vzájomnú
toleranciu a súdržnosť rodiny. Z uvedeného dôvodu
počas tohto obdobia dochádza k páchaniu rôznej
trestnej činnosti, hlavne majetkového charakteru,
ako sú krádeže vlámaním do bytov, do rodinných
Princíp je veľmi jednoduchý. Detektory,
domov a do osobných motorových vozidiel, krádeže
ktoré
sú rozmiestnené v objekte, zaznamenajú
vecí na sebe a pri sebe. Toto obdobie je ideálne
pre bytových vlamačov. Zlodeji pri ukoristení akékoľvek narušenie a signál sa dostáva na pult
svojho lupu hľadajú cestu najmenšieho odporu. centralizovanej ochrany. Ten nepretržite, 24

Pult centrálnej ochrany – Váš pocit bezpečia!
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