…Πάντα
εκεί!

Security Services

Η Εταιρεία

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Προσανατολισμένοι αυστηρά στους διεθνείς κα

Υπηρεσίες Φύλαξης

νονισμούς ασφάλειας, εναρμονισμένοι πλήρως με

Η εταιρεία kopz προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες

τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για θέματα φύλαξης, και

φύλαξης και ασφάλειας, σε εταιρίες δημόσιου και

οραματιζόμενοι μία εταιρεία υπόδειγμα στον

ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε χώρους που χρή

χώρο της ασφάλειας, δημ ιουργήσαμε την kopz.

ζουν ειδικής διαχείρισης και εξειδίκευσης. Όλο το

Με τη σύσταση της αμιγώς Ελληνικής εταιρείας,

προσωπικό μας κατέχει την προβλεπόμενη άδεια,

kopz, καταφέραμε να εκπληρώσουμε τις προσδο

καθώς επίσης και την απαραίτητη εκπαίδευση για

κίες μας. Πρόκειται για μια εταιρεία που διαθέτει

διαχείριση δύσκολων και απαιτητικών καταστά

έμπειρα στελέχη του χώρου, απόλυτα εκπαιδευ

σεων. Τέλος, το προσωπικό μας διαθέτει άρτια εκ

μένα, τα οποία είναι σε θέση να διαχειρίζονται

παίδευση σε θέματα συμπεριφοράς και σε τεχνι

εξειδικευμένες καταστάσεις και είναι πάντα έτοι

κές φύλαξης και αντιμετώπισης κρίσεων.

μα να αναλάβουν πολλά περισσότερα από την φύ
λαξή σας… την ασφάλειά σας!

Εγκατάσταση, Συντήρηση και Εμπορία
Συστημάτων Ασφάλειας - Πυρασφάλειας
Η kopz με τους συνεργάτες της διαθέτουν όλα τα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ για εμάς…
είναι η δουλειά μας!

μέσα και τις γνώσεις που χρειάζονται, για να ανα

Για τον καθένα μας, το θέμα «ασφάλεια» είναι

σπιτιών μέχρι εξειδικευμένα συστήματα ασφάλ ειας

εξίσου σημαντικό, αλλά εντελώς διαφορετικό.

επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Οι άνθρωποί μας θα

Γιατί οι ανάγκες όλων μας είναι διαφορετικές… και

βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα σας, για να δημιουρ

εμείς στην εταιρεία kopz το γνωρίζουμε καλά και

γήσετε μαζί την απόλυτη λύση ασφάλειας που ται

παρέχουμε στους πελάτες μας την προστασία που

ριάζει σε εσάς και στον χώρο σας.

λαμβάνουν μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων
ασφάλειας κάθε είδους. Από απλές εγκαταστάσεις

χρειάζονται, μέσω των υψηλού επιπέδου υπηρε
σιών μας.

Κέντρο Λήψης Σημάτων
Η kopz με τους συνεργάτες της διαθέτουν 24ωρο

Γιατί, σημασία για εμάς, δεν έχει μόνο η προστα

κέντρο λήψης σημάτων, το οποίο βρίσκεται σε συ

σία των πελατών μας, αλλά κυρίως, η αίσθηση

νεχή επαγρύπνηση για να σας παρέχει τις καλύτε

ασφάλειας και εμπιστοσύνης που νιώθουν κάθε

ρες υπηρεσίες ασφάλειας. Έτσι, σε κάθε σήμα συ

στιγμή. Και αυτό ακριβώς προσφέρουμε! 24 ώρες

ναγερμού ή πυρανίχνευσης που λαμβάνεται:

το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες

• Καλείται άμεσα η Αστυνομία ή η Πυροσβεστική
• Καλείται άμεσα ο Συνδρομητής

τον χρόνο! Γιατί kopz σημαίνει: «...Πάντα εκεί»!

Security Services
Φραγκοκ λησιάς 7, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 61 98 245 • Φαξ: 210 61 98 246
web: w w w.kopz.gr • email: info@kopz.gr

