
Co 9 minut 
dochodzi w Polsce 
do w amania.
Czy mo na si  przed 
nim zabezpieczy ?

Szczegó y oferty znajduj  si  na www.krispol.pl/safehome
lub w najbli szym salonie KRISHOME z kompletem stolarki dla domu KRISPOL – 

www.krishome.pl

Wed ug policyjnych statystyk rednio co 9 minut dochodzi w Polsce do w amania. W 2017 roku w naszym kraju do-
sz o do niemal 70 tysi cy kradzie y z w amaniem. Nic dziwnego, e inwestorzy cz sto zastanawiaj  si , czy istnieje 
mo liwo  kompleksowego zabezpieczenia domu przed z odziejami. Ponad po owa wszystkich w ama  dokonywana 
jest przez okna lub drzwi tarasowe. Dobrze zatem zaplanowa  zakup odpowiedniej stolarki okienno-drzwiowej oraz 
zabezpiecze  ju  na etapie projektu. Nowoczesne produkty i systemy alarmowe maj  za zadanie zniech ci  w amywa-
czy i wyd u y  czas „wej cia” do domu. W ten sposób zyskujemy cenne minuty na reakcj  ochrony, s siadów i przede 
wszystkim policji. 

Obecnie bezpieczny dom nie musi oznacza  otoczonej murem twierdzy z kratami w oknach. Dzi ki nowoczesnym 
i dyskretnym rozwi zaniom mo na zyska  skuteczn  ochron  ju  na etapie stanu surowego zamkni tego. Firma 
KRISPOL w kooperacji z Solid Security przygotowa a unikatow  ofert  pozwalaj c  stworzy  kompleksow  ochron
ju  na etapie budowy. 

KRISPOL – wiod cy producent stolarki dla domu, stworzy  pakiet rozwi za  safeHOME, w którego sk ad wchodz
certyfi kowane czujniki alarmowe, montowane wewn trz okien, rolet, drzwi wej ciowych oraz bram gara owych. 
Na zamówienie inwestora czujniki instalowane s  ju  na etapie produkcji, dzi ki czemu stolarka zachowuje nieskazitel-
n  estetyk . Klient unika ingerencji w produkty, a tym samym gro by utraty gwarancji.

Dzi ki tak przygotowanej stolarce monta  systemu alarmowego oferowanego przez Solid Security b dzie przebiega
sprawnie i pozwoli zabezpieczy  dom ju  na etapie stanu surowego zamkni tego. W taki sposób nasz dom zostanie 
wyposa ony w pierwsz  lini  obrony, w której system alarmowy zareaguje ju  przy próbie sforsowania punktów wej-
cia do domu. Syrena alarmowa zniech ci w amywaczy lub wandali do dalszego dzia ania. Czujniki uruchamiaj  alarm 

natychmiast przy próbie otwarcia okien, rolet, drzwi lub bramy nawet, gdy uniesie si  o 5 mm. To znacz ca przewaga 
w odniesieniu do czujników ruchu, które wszczynaj  alarm dopiero po wtargni ciu do domu. W konsekwencji domow-
nicy unikn  zniszcze  stolarki, jakie powstaj  podczas ingerencji w amywaczy. Us uga safeHOME zosta a nagrodzona 
w 2018 roku pres owym Z otym God em QI w kategorii QI Services – us ugi najwy szej jako ci.

Dla pe nej synergii dzia a  zapewniaj cych poczucie bezpiecze stwa i gwarancj  spokoju fi rma KRISPOL nawi za a
wspó prac  z polskim liderem rynku ochrony mienia i osób – fi rm  Solid Security. Obie fi rmy przygotowa y atrakcyjn
ofert  dla klientów detalicznych. Przy zakupie produktów KRISPOL klienci otrzymuj  a  500 z  rabatu na zakup pakietu 
safeHOME oraz voucher o warto ci 500 z  na zakup systemu alarmowego Solid Security.
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