
Kolossos Security
Εταιρεία Security
Λεωφόρος Κηφισίας 189, 15124, Μαρούσι

Σχετικά με Εμάς
Η Kolossos Security είναι μια από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες security και
παροχής υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας στην Ελλάδα. Η πολύχρονη εμπειρία
μας, η σφαιρική γνώση του κλάδου, η εξειδίκευσή μας στα συστήματα ασφάλειας και
οι ολοένα εξελισσόμενες πρακτικές που ακολουθούμε συμβάλλουν στην ταχύτατη
ανάπτυξή μας. Με γνώμονα τη συνέπεια, την υπευθυνότητα αλλά και την απόλυτη
εχεμύθεια και ακεραιότητα, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και φροντίζουμε
ώστε οι πελάτες μας να νιώθουν ασφάλεια, προστασία και διαρκή κάλυψη.

Περιγραφή Υπηρεσιών
- Η φύλαξη εταιρειών και οι στατικές φυλάξεις επιχειρηματικών χώρων αποτελούν
έναν από τους κύριους τομείς δραστηριότητας της Kolossos Security. Χάρη στο άρτια
εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό μας, στην μακρόχρονη εμπειρία αλλά
και στα τελευταίας τεχνολογίας μέσα ασφάλειας και προστασίας, εγγυόμαστε την
αποφυγή και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε κινδύνου. Οι έμπειροι επαγγελματίες της
Kolossos Security αφού πραγματοποιήσουν λεπτομερή έλεγχο στους εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους της εταιρείας σας, θα χαρτογραφήσουν τις εγκαταστάσεις
και θα διαμορφώσουν εξειδικευμένο σχέδιο ασφάλειας το οποίο θα ακολουθούν οι
εκάστοτε φύλακες.

- Η Kolossos Security εξειδικεύεται και στη φύλαξη κατοικιών. Στις μέρες μας, η
αυξημένη εγκληματικότητα και τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα κλοπών αλλά και
βανδαλισμών ξένης περιουσίας, ωθούν τους ιδιώτες στη διαφύλαξη του προσωπικού
τους χώρου. Η φύλαξη της κύριας αλλά και της εξοχικής κατοικίας είναι όχι απλώς
σημαντική αλλά και επιβεβλημένη. Μετά από μελέτη και επιτόπου χαρτογράφηση
των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, εγκαθιστούμε συστήματα ασφαλείας
τελευταίας τεχνολογίας. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με 24ωρο
κέντρο λήψης σημάτων και εξασφαλίζει την κατασταλτική παρέμβαση σε ελάχιστο
χρόνο.
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