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NAPAD.PL - Systemy Zabezpieczeń
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Sklep Napad.pl z zabezpieczeniami w niskiej cenie nieprzerwanie od 1999 roku dostarcza wysokiej jakości
urządzeń przydatnych w procesie tworzenia domowych, czy firmowych instalacji zabezpieczeń złożonych z
wideomonitoringu, systemu alarmowego, instalacji KD, systemów RCP, kontroli wartowników, jak i zdalnej
wymiany informacji, monitoringu na odległość i wielu innych. Bogaty asortyment dostępny w naszych
magazynach stanowi gwarancję dostępności sprzętu, który wysyłamy w sposób natychmiastowy. Pozostajemy
liderem na polskim rynku zabezpieczeń, w związku z tym posiadamy możliwość zaproponowania Państwu
wysokiej jakości urządzeń do ochrony domów i firm w najniższych cenach na rynku. Gwarancja
bezawaryjnego funkcjonowania zakupionego sprzętu i skuteczność pracy całego systemu zabezpieczeń
stanowi tylko jeden z korzyści współpracy ze sklepem http://www.napad.pl/. Stali klienci oraz instalatorzy
zabezpieczeń mogą liczyć na dodatkowe upusty cenowe i specjalnie rabaty. Decydując się na współpracę z
nami zmniejszasz wydatki i zyskujesz dodatkowe profity!. Zapraszamy do odwiedzin naszej strony www i do
sieci sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w Krakowie i okolicach. Sklep Napad.pl - Alarm-Tech Systemy
Zabezpieczeń Infolinia: 801-005-150, Telefon: 12-641-66-69 Oferta: - Telewizja przemysłowa - Monitoring
sieciowy - Monitoring High Definition SDI - Systemy ppoż - Systemy alarmowe - Urządzenia lan i wlan -
Transmisja światłowodowa - KD - Kontrola dostępu - Instalacje wideo domofonowe - Systemy domofonowe -
Zwory i elektrozaczepy - Instalacje nagłośnieniowe - Narzędzia i akcesoria montażowe.
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