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Mit csinálunk, kik vásárolnak tőlünk?

Hogyan csináljuk?

Miben vagyunk mások, mint a piacon lévő ezernyi konkurens?

Miért éri meg Önnek, ha minket választ?

Biztonságos otthonokat, irodákat, munkahelyeket hozzunk létre, a lakossági, a 
kis- és középvállalati, és a nagyvállalati ügyfelek körében. Elsődlegesen a vagyon-
tárgyak, ingatlanok, gépjárművek védelmében tudunk kiemelkedő megoldásokat 
nyújtani, Őrzésvédelmi, Biztonságtechnikai és Távfelügyeleti üzletágunk közremű-
ködésével.

Cégünk elnevezése üzletpolitikánk alappillére. Minden esetben komplexen vizs-
gáljuk meg a vagyonvédelmi igényeket, problémákat, és Megfelelő biztonsági 
megoldásokat nyújtunk ügyfeleink részére. Optimális, költséghatékony, és ami a leg-
fontosabb, az Ügyfelünk igényeinek teljes körűen megfelelő megoldásokat javas-
lunk.

Abban, hogy mi nem terméket értékesítünk! A piac összes eszközéből és szolgál-
tatásából állítjuk össze biztonsági megoldásainkat, melyeket épp az Ön igényeire 
tervezünk meg. Nyíltan kommunikálunk partnerünkkel, megmutatjuk megoldása-
ink előnyeit és hátrányait, tájékoztatjuk a javaslatunkban rejlő bővítési lehetőségek-
ről, de nem hallgatjuk el, kurtításának kockázatait sem. Így a mi ügyfeleink minden 
információ birtokában hozhatják meg döntésüket arról, hogy a választott megoldás 
mekkora anyagi ráfordítás fejében milyen biztonságot teremt számukra.

Az ön pénzéért, természetesen! Végiggondolta-e, mivel jár egy betörés? A rom-
bolást, a piszkot? Széttört bútorai, összepiszkolt fehérneműi látványát? Értékei 
eltűnését, legszemélyesebb tárgyai megsemmisülését? Az utánjárást, a nyomozást, 
a biztosítót… a bosszúságot, az időt, a kieséseket? – Mi ennek töredékéből megte-
remtjük Ön körül a biztonságérzetet, azt a kellemes elégedettséget, melyet akkor 
érzünk, ha kiderül, hogy jól választottunk egy fontos, későbbi életünket meghatá-
rozó döntés meghozatalakor. A biztonság egy ilyen döntés, higgye el.
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Objektum felügyelet

Gépjármű felügyelet

Kiemelkedő és minden elképzelhető feladat-
ra kiterjedő tapasztalatokkal rendelkeztünk, 
telephelyek, irodaházak őrzése, recepciós 
szolgálatok ellátása területén.

Kollégáink évtizedes gyakorlattal állnak 
ügyfeleink rendelkezésére. Az üzletág te-
vékenysége kiterjed a technikai megoldá-
sok minden területére, a mechanikai vé-
delemtől az elektronikus eszközök legú-
jabb változatáig.

                       

Az objektum felügyelet során lakások, csalá-
di házak, irodák, raktárak, pénzintézetek és 
egyéb épületek betörés elleni távfelügyele-
téről gondoskodunk.

Szolgáltatásunk segítségével az autólopá-
sokból eredő veszteségeket küszöbölheti ki, 
vagy optimalizálhatja vállalkozása gépjár-
mű üzemeltetési költségeit.
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