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Ochrana budov a jejich 
uživatelů je naší prioritou.TM

Budova umí hodně napovědět o osobě, která ji vlastní, v ní žije 
nebo pracuje. Ve společnosti Inpro® si klademe otázku, zda má 
smysl ztrácet čas údržbou, které lze předcházet. Věříme, že v zájmu 
každého vlastníka a dobrého správce je, aby jeho nemovitost 
vypadala dobře i dlouhou dobu po kolaudaci. Díky nabízeným 
dlouhodobým řešením pomáháme snižovat náklady a čas 
věnované údržbě. S námi Vaše nemovitost bude vypadat dobře 
nejenom dnes.

Začínali jsme jako firma poskytující ochranu zakázkových 
designových a technických řešení, budov a prostorů.   
V současnosti ale nabízíme mnohem více. Usilovně totiž pečujeme 
o pověst majitelů a správců  budov. Věříme, že tento zodpovědný 
přístup k ochraně nemovitostí a zároveň jejich uživatelů stojí za 
tím, že jsme na trhu již od roku 1979. Za tuto dobu se nám podařilo 
výrazně rozšířit produktové portfolio ochranných prvků a systémů, 
které vyrábíme, a také otevřít několik zastoupení po celém světě. 
Důvod je zřejmý. Usilujeme o poskytnutí mimořádné úrovně 
ochrany pro každou budovu a prostor, kdekoliv na světě. 

Vaše budova vás bude v následujících letech reprezentovat stejně 
tak, jako vás reprezentuje nyní. Určitě se tedy vyplatí ji chránit, aby 
si udržela stejný vzhled jako při svém otevření.
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Rozsáhlé zkušenosti z celého světa

Inpro® dodává své produkty 
zákazníkům z celého světa již téměř 
40 let. Díky tomu máme dostatek 
znalostí a zkušeností a umíme zajistit, 
aby váš projekt byl plně v souladu s 
místními nařízeními a požadavky.

Prvotřídní služby

dodává své produkty zákazníkům z 
celého světa již téměř 40 let. Díky 
tomu máme dostatek znalostí a 
zkušeností a umíme zajistit, aby váš 
projekt byl plně v souladu s místními 
nařízeními a požadavky.

Široký výběr

Těšit se u nás můžete na širokou 
paletu barev a produktů, ze kterých si 
vybere i nejnáročnější zákazník.
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