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NEMZETKÖZI HÁTTÉR

A Polon-Alfa egy lengyel központú, tűzjelző rendszerek gyártásával foglalkozó 
vállalat. A cég által gyártott eszközöket minden esetben az illetékes európai ha-
tóságok minősítik, hogy a cég partnerei kifogástalan minőséget kaphassanak. 
Termékpalettánk részét képezi minden, ami egy tűzjelző rendszer részét képez-
heti. A tűzjelző központokon felül, hő-, füst és gázérzékelők széles választékát 
kínáljuk. Emellett a szükséges kiegészítőket (kábelek, rögzítők, tápegységek) is 
egy helyen vásárolhatják meg nálunk.

A tűzjelző rendszerek mellett, igény esetén, egyéb biztonságtechnikai megol-
dásokat is kínálunk partnereinknek; CCTV, beléptető és behatolásgátló rend-
szerek is a portfóliónk részét képezik.

TÖBB, MINT 60 ÉVES TAPASZTALAT

Az anyavállalat 1950 óta aktív szereplője a tűjelző rendszerek piacának. Alapítá-
sa után 12 évvel pedig Lengyelországban elsőként, a világon pedig harmadik-
ként alkotta meg az ionizációs füstérzékelőt. A továbbiakban a cég az ISO 9001 
és NATO NCAGE minőségbiztosítási tanúsítványt is megszerezte. 2014-ben a 
Polon-Alfa magyarországi képviselete is megnyitotta kapuit Budapesten, amely 
mellé 2018-ban újabb, debreceni telephely társult.

BEMUTATKOZÁS



KÉT TELEPHELY: 
BUDAPEST ÉS DEBRECEN
Mindkét telephely bemutatótermében megtekinthetők és 
kipróbálhatók a Polon-Alfa által forgalmazott eszközök. 
Ennek hála minden kedves ügyfelünk működés közben 
is megismerkedhet a különböző tűzjelző, hő- és füstel-
vezető, illetve gázérzékelő rendszereinkkel. A cég telep-
helyein rendszeresen szervezünk tréningeket partnereink 
számára. Bármilyen kérdés esetén, tapasztalt kollégáink 
örömmel segítenek!

Polon-Alfa Magyarország Kft.
1033 Budapest, Szőlőkert u. 13.

4025 Debrecen, Hatvan u. 51.



SAJÁT TERMÉKEK, PROJEKTTÁMOGATÁS

Saját fejlesztésű, minőségi, de mégis megfi zethető rendszereink bármilyen méretű és 
funkcionalitású objektum védelmét egyforma hatékonysággal képesek ellátni. Az esz-
közök tesztelését és minőségének ellenőrzését a lengyel gyár saját tesztkamrájában vé-
gezzük. A kamra különböző típusú (TF1-TF9) teszttüzeket képes szimulálni, így biztosítva, 
hogy termékeink különböző körülmények között azonos hatékonysággal üzemeljenek.

Magasan képzett, a termékeket behatóan ismerő mérnökeink végigkísérik ügyfeleinket a 
tervezéstől, a telepítésen át, a rendszerek utánkövetéséig. Így partnereink biztosak lehet-
nek benne, hogy a projektek teljes időtartama alatt biztos, szakértő támogatást kapnak.

EZÉRT VÁLASZTOTTAK MINKET PARTNEREINK

Folyamatosan nyomon követjük a piaci igényeket, így innovatív módszerekkel, állan-
dó fejlesztésekkel, és rugalmas ügyfélkezeléssel minden partnerünk számára az ideális 
megoldással tudunk előállni. A felmerülő igényeket pedig állandó, széles raktárkészle-
tünkkel rendkívül gyorsan ki tudjuk szolgálni.

Termékismertetőkkel és ingyenes tréningekkel teljes körű szakmai és műszaki 
támogatást nyújtunk minden partnerünk számára. Garanciális feltételeinknek 
köszönhetően ügyfeleinknek teljes biztonságot nyújtunk; Polon-Alfa tűzjelző 
rendszerekre 5 év, NOVUS biztonsági kameráinkra 3 év garanciát nyújtunk.
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