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Profesjonalne Systemy Zabezpieczeń - Sklep Napad.pl - to najlepsze źródło, w którym odnajdziesz kamery do
monitoringu w dzień i w nocy, rejestratory video DVR oraz centrale i czujniki alarmowe, czytniki kart
dotykowych do kontroli dostępu, czy choćby wysokiej klasy głośniki, przewody światłowodowe, routery i
kable skrętki komputerowej do sieci dostępowych jak i wiele innych komponentów profesjonalnych systemów
zabezpieczeń. Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów na rynku polskim z tak dużą ofertą sprzedażową i
zasięgu obejmującym też wybrane kraje Unii Europejskiej. Nasz sklep dostępny jest całodobowo przez sieć
internet oraz w każdym czasie w godzinach pracy naszych oddziałów stacjonarnych. Decydując się na zakupy
w sklepie Napad.pl otrzymujesz pewność niezawodności funkcjonowania zakupionych urządzeń oraz
dostajesz gwarancję konkurencyjnej ceny. Dodatkowo, dla stałych klientów oraz instalatorów, udzielamy
korzystne rabaty pozwalające na zakup asortymentu w jeszcze niższych cenach. Współpraca z nami to same
korzyści!. Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej i do jednego z naszych sklepów stacjonarnych
zlokalizowanych w Krakowie i okolicach. NAPAD.PL - Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń Infolinia:
801-005-150, Telefon: 12-641-66-69 Oferta: - CCTV - Monitoring w sieci i Internecie - Monitoring HD-SDI -
Systemy pożarowe - System alarmowy - Urządzenia i sieci lan, wlan - Sieci światłowodowe - KD - Kontrola
dostępu - Instalacje wideo domofonowe - Instalacje domofonowe - Zwory i elektrozaczepy - Audio -
Materiały montażowe.
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