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Ponúkame Vám ochranu Vášho majetku 
našou bezpečnostnou službou.

O spoločnosti

Referencie

Pult centralizovanej ochrany

Fyzická bezpečnosť

Zabezpečovacie systémy
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O SPOLOČNOSTI

SLUŽBY

Spoločnosť  T.R.I.M.S. Security s.r.o. ponúka služby pri ochrane 
osôb a majetku. Túto činnosť vykonáva  v súlade s ust. § 3 

písm. a, b, c, d, e, f, g, h, i, zákona č.473 / 2005 Z.z. o SBS 

"Výhodou spolupráce 

so spoločnosťou 

T.R.I.M.S. Security s.r.o. 

je dokonalá znalosť trhu, 

prostredia a ústretovosť k 

požiadavkám klienta.”

Diaľkový monitoring CCTV 
(kamerový systém).

Ochrana proti rozkrádaniu a 
poškodzovaniu majetku klienta

Kontrola stavu objektov 
výjazdovou jednotkou.

Stály dohľad na objekt vďaka 
24 hodinovému dispečingu.

Fyzická ochrana - informačná 
služba na vstupoch do objektov 

Činnosť požiarnych hliadok 
počas výkonu ochrany objektu

Zabezpečenie  prepravy
majetku a osôb

Stráženie automobilov 
pomocou systému GPS.



REFERENCIE

je súkromná bezpečnostná služba 
ktorá Vám poskytne komplexné 
bezpečnostné služby. Základom 
nášho úspechu sú riešenia šité na 
mieru pre našich zákazníkov a 
skúsenosti našich bezpečnostných 
pracovníkov. Kladieme dôraz na 
vysokú úroveň poskytovaných 
služieb.

Kvalifikovaní odborníci 
zo spoločnosti 
T.R.I.M.S. Security s.r.o. 
Vám zabezpečia 
komplexné služby od 
konzultácií, návrhu, 
projektu, dodávky, 
montáže a servisu. 

Profesionalita
Spolahlivosť
Dôvera

Spoločnosť  je 
všestranne 
poistená za  
spôsobené škody

Poradíme Vám a 
po konzultáciách 
vypracujeme 
komplexný projekt

Od roku 2012  
poskytujeme  
služby aj pre  
stavebné firmy  

Sme držiteľmi 
platných licencií 
a certifikátov 
NBU SR

T.R.I.M.S. Security s.r.o.

a dohliadame na bezbečnosť 
našich velkých obchodných 
partnerov ako je Strabag s.r.o., 
Leanina s.r.o., AUTOSLOVÁK 
s.r.o. ale vážime si a aj našich 
menších partnerov ktorých je 
viac ako sto.

Spolupracujeme
festivaly, mestské udalosti, 
taktiež sme dohliadali 
na bezpečnosť pri rôznych 
projektoch TV MARKÍZA, ďalej 
dohliadame na bezpečnosť v 
najväčšom a najmodernejšom 
klube Ministry of Fun B.Bystrica.

Zabezpečujeme



PCO

Pult centralizovanej ochrany PCO je špecializované pracovisko s 24 hodinovou 
prevádzkou a so zvláštnym režimom v rámci dodržiavania všetkých predpisov 

pre zaobchádzanie s citlivými dátami. Smozrejmosťou je podávanie pravidleného 
(na požiadanie aj mimoriadneho), spravidla mesačného hlásenia klientovi.

nonstop dohľad bezpečnostným 
dispečingom

OCHRANA
OBJEKTOV

Vďaka pripojeniu alarmu na 
náš pult centralizovanej 
ochrany získate stráženie 24 
hodín denne.
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Operátori nepretržite 
monitorujú stav alarmu a pri 
poplachu ihneď vysielajú
 zásahovú jednotku.
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Profesionálnu montáž 
vykonávajú naši certifikovaní 
partneri, ktorí sú pravidelne 
školení.
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Pripojenie na náš pult central.
ochrany, ktorý ma nepretržitú 
24 hodinovú prevádzku začína 
už od 30,- € - mesačne
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KVALITNÝ 
ALARM

ZÁSAH
PRI POPLACHU

PROFESIONÁLNA
MONTÁŽ

STRÁŽENIE 
24 H DENNE



FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ

Súkromná bezpečnostná 
služba T.R.I.M.S. Security 
s.r.o. je tá správna voľba pre
Vás. My chránime Vaše
hodnoty, Váš pokojný spánok.
U nás je Vaša bezpečnosť v
dobrých rukách.
T.R.I.M.S. Security s.r.o. ”

Chránime Vaše hodnoty.

"

V PONUKE MÁME TRI DRUHY BALÍKOV
Balík-1 Vhodné na evidenčnú a informátorskú čin-
nosť, na vstupoch do budov s nižšou dôležitosťou, 
rôzne varianty vrátnic, objekty s nižším stupňom 
ochrany. Výkon nočného strážnika v miestach 
vhodne zabezpečených proti vonkajším vplyvom. 

Balík-2  Vhodné na výkon služby v recepčnom režime, 
prípadne v areáloch so strážnym režimom. Priemyselné 
parky, závody, podniky s potrebou obsluhy technických 
zariadení, PC, telefónnych ústrední, kamerových systé-
mov. Výkon kontroly na osobných a nákladných vrátni-
ciach, s dôrazom na perimetrickú kontrolu objektu. 

Balík-3  Vhodné na výkon služby v rizikových oblastiach 
alebo reprezentatívnych priestoroch v spoločenskom 
oblečení. Aktívny výkon služby na miestach s vysokým 
počtom osôb. Preventívna činnosť na potlačenie krimina-
lity. Stráženie vysokých hodnôt v objektoch so špeciálnym 
režimom. Výkon stráženia na verejných priestranstvách. 



PERSPEKTÍVA

Inštalujeme zákazníkom špičkové zabezpečovacie a komunikačné systémy nášho partnera 
Naším zámerom je spriadať a napĺňať sny. Sny o vzájomnej užitočnosti a prínose.

Spoločnosť T.R.I.M.S. Security 
s. r. o.  vznikla v roku 2012. 
Jej hlavná aktivita je 
poskytovanie komplexných 
služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti.

Spoločnosť T.R.I.M.S. Security 
s.r.o. je súkromná 
bezpečnostná služba, 
ktorá sa za roky pôsobenia 
vypracovala na absolútnu
jednotku v ochrane majetku.

Sme flexibilní a dokážeme 
reagovať okamžite na 
požiadavky klientov. Po 
rokoch praxe  Vám dokážeme 
poskytnúť bezpečnostné 
služby na tej najvyššej úrovni.

Profesionálnu 
montáž vykonávajú 

naši certifikovaní 
partneri, ktorí sú 

pravidelne školení.

MONTÁŽ

Systém JABLOTRON  
vyrieši zabezpečenie 

celej firmy - domu 
alebo ich jednotlivých 

častí.

ZABEZPEČENIE

Ponúkame možnosť 
splácania Vášho 

alarmu v pravidelných 
mesačných splátkach.

FINANCOVANIE

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY



KONTAKT

Základom nášho úspechu sú riešenia šité na 
mieru pre našich zákazníkov a skúsenosti 
našich bezpečnostných pracovníkov. 
Kladieme dôraz na vysokú úroveň
poskytovaných  služieb.

0908 909 904 

manager@trims.sk 

www.trims.sk




