NASZ PROFESJONALIZM
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Działamy na rynku usług ochroniarskich od 2001 roku.
Specjalizujemy się w ochronie fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczeniu technicznym obiektów paliwowoenergetycznych.
Zaufała nam PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A - nasz najbardziej prestiżowy klient.
Zdobywane przez wiele lat doświadczenie to gwarancja profesjonalizmu.

Usługi ochrony osób i mienia w formie ochrony fizycznej
Ochrona fizyczna polega na stałej obecności i bezpośrednim zabezpieczeniu chronionego mienia
poprzez pracownika ochrony fizycznej na obiekcie. Zadaniem tego typu ochrony jest zapobieganie
zdarzeniom mającym znamiona przestępstwa i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz życiu na terenie
chronionego obiektu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz
uniemożliwienie wtargnięcia osób niepożądanych na teren chroniony. Każdorazowo szczegółowy zakres
obowiązków i uprawnień pracowników ochrony tworzony jest w porozumieniu ze Zleceniodawcą. Na życzenie
klienta oraz ze względu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa chronionego obiektu wyposażamy naszych
pracowników w systemy kontroli pracy pracowników ochrony Seven Guard, co umożliwia stały nadzór nad
prawidłowym przebiegiem służby.
Elbest Security w zakresie usług ochrony fizycznej oferuje:
bogate doświadczenie w ochronie obiektów związanych z wydobyciem węgla i produkcją energii
patrole zmotoryzowane terenów kopalnianych (wyrobiska, wkopy, zwałowiska),
możliwość ochrony obiektów biurowych klasy „A”,
ochronę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej,
konwojowanie wartości pieniężnych i materiałów niebezpiecznych,
stałe i doraźne patrole piesze,
stałe i doraźne posterunki,
kontrolę ruchu kołowego i materiałowego,
zabezpieczenie imprez masowych artystyczno-rozrywkowych i sportowych ,
(swoje doświadczenie budowaliśmy i budujemy podczas meczów piłki nożnej GKS Bełchatów,
oraz meczów piłki siatkowej SKRY Bełchatów oraz na wielu imprezach plenerowych),
stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych ,
w elektronicznych systemach pomiarowych,
tworzenie planów ochrony, ich modyfikowanie uwzględniające zmienną specyfikę zagrożenia
obiektu.

Usługi detektywistyczne
Dodatkowym atutem działalności Elbest Security są usługi detektywistyczne, poparte stosownymi
uprawnieniami. W dobie globalizacji informacja, forma i szybkość jej pozyskiwania staję się nadrzędnym
elementem zwiększającym konkurencyjność na rynku. Na bazie profesjonalnego sprzętu oferujemy usługę
przeciwdziałania inwigilacji w zakresie dotyczącym wykonywania pomiarów teletechnicznych w obszarze
bezpieczeństwa informacyjnego, kontrolę pomieszczeń na obecność urządzeń mogących służyć do
nielegalnego pozyskiwania informacji.

Usługi ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia
technicznego
W związku z dynamicznym rozwojem Elbest Security sp. z o.o. powołana została komórka
zabezpieczenia technicznego, której zadaniem jest wspieranie ochrony fizycznej poprzez kompleksowe
świadczenie usług w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczenia. Nowoczesne systemy ochrony osób
i mienia stanowią jeden z podstawowych elementów systemów bezpieczeństwa obiektów. Analiza zagrożeń,
właściwe zaprojektowanie, skonfigurowanie oraz efektywne wykorzystanie elektronicznych systemów
zabezpieczenia stanowi doskonałe uzupełnienie całego sytemu bezpieczeństwa zwiększając znacząco jego
poziom.
Nowoczesne elektroniczne systemy zabezpieczeń technicznych obejmują swym zakresem:
systemy telewizji przemysłowej,
systemy sygnalizacji włamania i napadu ,
systemy kontroli dostępu i czasu pracy ,
systemy kontroli pracy pracowników ochrony,
systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru ,
systemy oddymiania i przewietrzania,
dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
Elbest Security w zakresie usług zabezpieczenia technicznego wykonuje:
doradztwo w zakresie nowoczesnych systemów ochrony i zabezpieczenia,
analizę potencjalnych zagrożeń,
modernizację i rozbudowę istniejących systemów ,
dostawę urządzeń,
montaż i uruchomianie systemów,
szkolenia dla użytkowników,
obsługę serwisową,
obsługę i konserwacje systemów.

Personel
Nasi pracownicy to wykwalifikowana i profesjonalna kadra zawodowa wyposażoną w nowoczesną broń palną
i środki przymusu bezpośredniego. Kadra odbywa systematyczne szkolenia w zakresie taktyk i technik
interwencyjnych oraz strzelania. Aktualnie zatrudniamy ponad 1000 pracowników z czego 90 % posiada
wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego.

Stale podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe.
Przede wszystkim inwestujemy w personel.

Tu jesteśmy
Kontakt
Elbest Security sp. z o.o.
Biuro Zarządzania Ochroną
ul. Św. Barbary – Budynek WN/B-4, 97-410 Rogowiec
tel. kom.:+ 48 603 539 133 - ochrona fizyczna, tel. kom.: + 48 885 110 899 - zabezpieczenia techniczne
e-mail: elbestsecurity@elbestsecurity.pl
www.elbestsecurity.pl

