Co 9 minut
dochodzi w Polsce
do wųamania.
Czy moǏna siħ przed
nim zabezpieczyđ?
Wedųug policyjnych statystyk Ƒrednio co 9 minut dochodzi w Polsce do wųamania. W 2017 roku w naszym kraju doszųo do niemal 70 tysiħcy kradzieǏy z wųamaniem. Nic dziwnego, Ǐe inwestorzy czħsto zastanawiajČ siħ, czy istnieje
moǏliwoƑđ kompleksowego zabezpieczenia domu przed zųodziejami. Ponad poųowa wszystkich wųamaŷ dokonywana
jest przez okna lub drzwi tarasowe. Dobrze zatem zaplanowađ zakup odpowiedniej stolarki okienno-drzwiowej oraz
zabezpieczeŷ juǏ na etapie projektu. Nowoczesne produkty i systemy alarmowe majČ za zadanie zniechħciđ wųamywaczy i wydųuǏyđ czas „wejƑcia” do domu. W ten sposób zyskujemy cenne minuty na reakcjħ ochrony, sČsiadów i przede
wszystkim policji.
Obecnie bezpieczny dom nie musi oznaczađ otoczonej murem twierdzy z kratami w oknach. Dziħki nowoczesnym
i dyskretnym rozwiČzaniom moǏna zyskađ skutecznČ ochronħ juǏ na etapie stanu surowego zamkniħtego. Firma
KRISPOL w kooperacji z Solid Security przygotowaųa unikatowČ ofertħ pozwalajČcČ stworzyđ kompleksowČ ochronħ
juǏ na etapie budowy.
KRISPOL – wiodČcy producent stolarki dla domu, stworzyų pakiet rozwiČzaŷ safeHOME, w którego skųad wchodzČ
certyfikowane czujniki alarmowe, montowane wewnČtrz okien, rolet, drzwi wejƑciowych oraz bram garaǏowych.
Na zamówienie inwestora czujniki instalowane sČ juǏ na etapie produkcji, dziħki czemu stolarka zachowuje nieskazitelnČ estetykħ. Klient unika ingerencji w produkty, a tym samym groǍby utraty gwarancji.
Dziħki tak przygotowanej stolarce montaǏ systemu alarmowego oferowanego przez Solid Security bħdzie przebiegaų
sprawnie i pozwoli zabezpieczyđ dom juǏ na etapie stanu surowego zamkniħtego. W taki sposób nasz dom zostanie
wyposaǏony w pierwszČ liniħ obrony, w której system alarmowy zareaguje juǏ przy próbie sforsowania punktów wejƑcia do domu. Syrena alarmowa zniechħci wųamywaczy lub wandali do dalszego dziaųania. Czujniki uruchamiajČ alarm
natychmiast przy próbie otwarcia okien, rolet, drzwi lub bramy nawet, gdy uniesie siħ o 5 mm. To znaczČca przewaga
w odniesieniu do czujników ruchu, które wszczynajČ alarm dopiero po wtargniħciu do domu. W konsekwencji domownicy uniknČ zniszczeŷ stolarki, jakie powstajČ podczas ingerencji wųamywaczy. Usųuga safeHOME zostaųa nagrodzona
w 2018 roku presƟǏowym Zųotym Godųem QI w kategorii QI Services – usųugi najwyǏszej jakoƑci.
Dla peųnej synergii dziaųaŷ zapewniajČcych poczucie bezpieczeŷstwa i gwarancjħ spokoju firma KRISPOL nawiČzaųa
wspóųpracħ z polskim liderem rynku ochrony mienia i osób – firmČ Solid Security. Obie firmy przygotowaųy atrakcyjnČ
ofertħ dla klientów detalicznych. Przy zakupie produktów KRISPOL klienci otrzymujČ aǏ 500 zų rabatu na zakup pakietu
safeHOME oraz voucher o wartoƑci 500 zų na zakup systemu alarmowego Solid Security.

Szczegóųy oferty znajdujČ siħ na www.krispol.pl/safehome
lub w najbliǏszym salonie KRISHOME z kompletem stolarki dla domu KRISPOL –
www.krishome.pl
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