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Mūsu misija

Nodrošināt drošību

Mūsdienās nepieciešamība justies droši ir kļuvusi par pamatprasību jebkuram 
indivīdam. Mēs, cienot katra cilvēka tiesības uz drošību to nodrošinām gan pašiem 

il ēki   ī š   i  k  dācilvēkiem, gan īpašumam un visam, kas dārgs.



Mūsu stratēģija

Uzlabot drošību visos mūsu veidotajos objektos

Mērķis - uzlabot lielu objektu vadības un izpildes kvalitāti

 Mēs izmantojam inovācijas, lai nodrošinātu labākos 
risinājumus jebkuram klientamrisinājumus jebkuram klientam

 Stiprināt sadarbības tīklu lai nodrošinātu visu Betafence
i tē  k lit tī  tādīšsistēmu kvalitatīvu uzstādīšanu

 Vienmēr izdevīgākie risinājumig j

 Iekļaušanās termiņos un izmaksās



Betafence – spēlētājs globālajā tirgū

 Pasaules līderis nožogojuma sistēmu ražošanāPasaules līderis nožogojuma sistēmu ražošanā

 Vairāk kā 130 gadu pieredze

 Vairāk kā 1400 darbiniekua ā  ā 00 da b e u

 9 rūpnīcas

 30 tirdzniecības ofisi un aģentūrasģ

 Kopā darbojamies 100 valstīs



Betafence – spēlētājs globālajā tirgū
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Betafence – spēlētājs globālajā tirgū

B2B – Drošības risinājumi profesionāļiem

• Pastiprināta drošība
• Standarta drošības risinājumi
• Piekļuves kontroles sistēmas

B2C – Risinājumi dzīvojamajām zonām

• Standarta drošības sistēmas
• Piekļuves kontroles sistēmas

Risinājumi rūpnieciskajam sektoram
Gabionu konstrukcijas• Gabionu konstrukcijas

• Metinātie žogi industriālajiem klientiem
• Cauruļvadu aizsardzība
• Izolācijas aizsardzība

Stiklu aizsardzība• Stiklu aizsardzība



Betafence – spēlētājs globālajā tirgū

B2B
Drošības risinājumiIndustriālie risinājumi

4%

> Augsta drošība

21%24%

14% B2B
Drošības risinājumi

37%
B2C
Risinājumi privātpersonām

> Standarta drošiba

Drošības risinājumi
> Standarta drošiba



Drošība ir svarīga – Mūsu ekspertīze
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Drošība ir svarīga – Mūsu ekspertīze

• Naftas un gāzes 
ieguves zonasg

• Vēja parki
• Saules paneļu parki
• Spēkstaciju teritorijas
• Sakaru centrāles

RESURSURESURSU
DROŠĪBADROŠĪBA



Drošība ir svarīga – Mūsu ekspertīze

• Robežas
• Militārās zonas
• Aizturēšanas zonas

ROBEŽUROBEŽU
DROŠĪBADROŠĪBA



Drošība ir svarīga – Mūsu ekspertīze

• Izpētes nometnes
• Slimnīcas
• Cietumi

RISKA ZONURISKA ZONU
DROŠĪBADROŠĪBA



Drošība ir svarīga – Mūsu ekspertīze

• Ātrvilcieni
• Lidostas
• Ostas
• Lielceļi
• Upes

INFRASTRUKTŪRASINFRASTRUKTŪRAS
DROŠĪBADROŠĪBA



Drošība ir svarīga – Mūsu ekspertīze

• Sacīkšu trases
• Sporta stadioni
• Sporta laukumi
• Sporta notikumi

SPORTISTUSPORTISTU
DROŠĪBADROŠĪBA



Drošība ir svarīga – Mūsu ekspertīze

• Bankas
• Rūpnīcas
• Noliktavas
• Ofisu ēkas
• Loģistikas centri

VĒRTĪBUVĒRTĪBU
DROŠĪBADROŠĪBA



Drošība ir svarīga – Mūsu ekspertīze

• Dzīvojamie rajoni
• Privātmājasj
• Baseini
• SPA centri
• Parki un dārzi

CILVĒKUCILVĒKU
DROŠĪBADROŠĪBA



Drošība ir svarīga – Mūsu ekspertīze

Drošības risinājumi visām vajadzībām.j j
Betafence piedāvā piemērotus risinājumus visām vietām, visiem 
drošības līmeņiem un visa tipa risku aizsardzībai

 Mēs izšķiram 5 funkcijas:Mēs izšķiram 5 funkcijas:
— Norobežošana
— Atturēšana

Ai k ēš— Aizkavēšana
— Atpazīšana
— Piekļuves kontroleļ



Securing What Matters - Our expertise

 Perimeter intrusion detection system (PIDS)

Objective: Deter delay detect assess and track potential or actual breaches ofObjective: Deter, delay, detect, assess and track potential or actual breaches of 
the perimeter providing early warning to first responders to prepare for 
appropriate action.

Typical elements

 Detection system Detection system
 Electric fencing
 Access control
 Silent  / audible alarm
 Static / movable cameras Static / movable cameras
 Adjustable lighting
 Behavioural software
 Integration software
 Video surveillance Video surveillance
 Equipped control room
 Reaction tools &  procedures
 Maintenance



Securing What Matters - Our expertise

 Perimeter detection

Objective: detect and locate attacks on external perimeterObjective: detect and locate attacks on external perimeter
(cutting, climbing, crawling) 



Securing What Matters - Our expertise

 Video surveillance

Objective: verify alarms in the field through automated CCTV response to PIDSObjective: verify alarms in the field through automated CCTV response to PIDS 
alarms. Ensure 24/7 surveillance without weak points or blind spots



Securing What Matters - Our expertise

 Security lighting

Objective: Assist in camera verification of alarms and personnel operation when deployedObjective: Assist in camera verification of alarms and personnel operation when deployed

System

• Compatible with camera 
system 

P iti d t li i t bli d• Positioned to eliminate blind 
spots

• Lux adjustable for various 
li tiapplications 

(surveillance / patrol)

• Dormant system activated by 
lalarm

• LED for optimal power usage

S l d• Solar powered



Securing What Matters - Our expertise

 Network integration

Objective: Monitor detection and surveillance systems through single IP networkObjective: Monitor detection and surveillance systems through single IP network. 
Organise immediate human response

Full integrationFull integration
 Full IP architecture
 Fibre-based communications network
 Safe data storage
 Safe power supply & back-up supplyp pp y p pp y
 Video surveillance software integrating intrusion detection, tracking features, image stabilisation, 

video analytics & behavioural changes



Drošība ir svarīga - Kvalitāte

 Ražotnes
— Visām ražotnēm ir ISO 9001 sertifikātiVisām ražotnēm ir ISO 9001 sertifikāti

 Produkti
— Produktiem ir garantija līdz 20 gadiem, atkarībā no tipa un  Produktiem ir garantija līdz 20 gadiem, atkarībā no tipa un  

uzstādīšanas vietas
— Visiem vārtiem ir CE sertifikāts

 Uzstādīšana
— Pēcpārdošanas serviss vienmēr pieejams



Drošība ir svarīga – Ilgtspējīga attīstība

Produkts Ražošana Vide Cilvēki

Ū• Izturīgi

• Ilgs darba mūžs

• Energoefetīvas
sistēmas

• Samazinātas CO²

• Ūdens attīrīšana

• Zaļā enerģija & 
atjaunojamā enerģija

• Profesionāli cilvēki 
ar atbilstošu 
apmācību

• «Zaļie» plastikāta 
pārklājumi

emisijas

• Siltuma atgūšana
• Samazināts papīra 
daudzums

• Droša darba vide

• Materiālu 
pārstrāde

• Cieņa pret vidi



Drošība ir svarīga – Jūsu projekts

Individuāls risinājumsIndividuāls risinājums

Gala patērētājs

Betafence
- Vispusīgas zināšanas

Kvalitātes kontrole Gala patērētājs
- Īpašas prasības
- Budžets/Laiks

- Kvalitātes kontrole
- Inovācijas
- Projektu vadība
- Klientu apkalpošana

Partneri
- Apakšuzņēmēji
- Profesionāli būvnieki

i  ž š

Sinerģija

- Perimetra nožogošana
- Integrēta drošības un 
kontroles sistēma



Drošība ir svarīga – Jūsu projekts

Projekta 
definīcija

Risku analīze & 
koncepta izstrāde

Detalizēts 
tehniskais 
projekts

24/7 k l š

Projekta vadība 
& darbu 
veikšana

Pilnīga kontrole 
pār projektu

24/7 apkalpošana



Drošība ir svarīga – Veiktie projekti

 > 2000 projekti (pēdējos 10 gados)
 > 50 dažādās valstīs



Secinājumi

 Uzticamība
— Betafence stratēģija balstās galvenokārt uz spēcīgi motivētiem 

f i i i i i i iun profesionāliem cilvēkiem, kā arī partneriem. Mūsu klientiem tas 
nozīmē – labākie speciālisti konkrētajā jomā.

 Zināšanas un kvalitāte
— Betafence ir vairāk kā 140 gadu darba pieredze nožogošanas 

jomāj
— Inovatīvu produktu izveides līderis. Betafence uzstāda 

nožogošanas sistēmu nozares ekselences standartus.

 Globalizācija
— Betafence ir pasaulē atzītākais perimetra drošības sistēmu 

ražotājsražotājs
— Klientiem mēs piegādājam drošības risinājumus visā pasaulē un 

izpildām lielus projektus ar augstu atbildības sajūtu



Sazinieties ar mums
Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia  Lenkija47-246 Kotlarnia, Lenkija
T: + 48 77 40 62 200
info.poland@betafence.com
www.ogradzamy.plwww.ogradzamy.pl

info@betafence.lv
www.betafence.lv
T: +370 698 887 68

Betafence Corporate Services NV
3Square Village | Rijvisschestraat 126
B-9052 Gent, Belgium
T: + 32 9 248 17 00
F: + 32 9 248 17 58
www.betafence.com


