PŘINÁŠÍME POKROČILÁ ŘEŠENÍ

O nás
Bezpečnostní agentura TOP Security patří mezi přední agentury v České republice. Veškeré
bezpečnostní služby zajišťujeme z vlastních zdrojů, proto jsme schopni vám garantovat nejvyšší
kvalitu. Pracujeme chytře, systematicky, efektivně. Klientům přinášíme profesionální řešení s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Jsme znalci v oboru
V oboru bezpečnostních služeb se pohybujeme již od roku
1992. Naše téměř pětadvacetileté zkušenosti a tým specialistů zaručují hladký průběh zakázek.

Pokročilé technologie
Máme tým odborníků a vlastní technické vývojové středisko.
Využíváme nejmodernější technologie a sledujeme aktuální
trendy. Dodáváme chytrá a nadčasová řešení.

Odbornost a profesionalita
Klademe důraz na kvalifikaci našich pracovníků, a to jak po stránce
odborných znalostí, tak po stránce reprezentativního vystupování
a komunikace. Naši pracovníci patří k nejlépe vyškoleným na trhu.

Kvalita služeb a přidaná hodnota
Udržujeme vysoký standard služeb, poskytujeme
pravidelné reporty, podněty pro inovace, poradenství.
Požadavky klientů realizujeme do 24 hodin.

500+ zaměstnanců, 50+ významných
průmyslových podniků, komerčních
objektů a státních institucí

Otevření poboček v Libereckém
a Ústeckém kraji, pokrytí 90%
území ČR
Založení sesterské společnosti
Nokika, umožňujeme náhradní
plnění

2014

2007

2016

Získání v pořadí desáté
významné zakázky v
automotivu

Dokončení software pro vyšší podíl
automatizace za účelem zefektivnění služeb a úspory nákladů

2018

2015

Zřízení vlastního technického
vývojového střediska

2008
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Přehled služeb
Používáme inteligentní propojení fyzické a technické ostrahy - dodáváme kompletní bezpečnostní
řešení bez kompromisů.

Fyzická ostraha
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti komerční bezpečnosti. Pracujeme pro průmyslové podniky, administrativní, obchodní a logistická centra, stejně tak jako pro sportovní kluby, event agentury či jednotlivce
požadující plný bezpečnostní servis. Využíváme nejmodernější techniku a vybavení, naši pracovníci včetně
pracovníků fyzické ostrahy patří k nejlépe vyškoleným na trhu. Umíme vás výborně reprezentovat a nikdy
vás nenecháme v bezvýchodné situaci.

Bezpečnostní systémy
Připravíme pro vás technické zabezpečení na míru. Může se jednat o jednoduché bezpečnostní systémy,
stejně jako o složité systémy integrované do velkých komerčně obchodních či průmyslových celků. Používáme moderní, spolehlivé bezpečnostní systémy, vždy se zřetelem na efektivitu a optimální cenu. Spolu s divizí
fyzické ostrahy vám nabízíme kompletní bezpečnostní řešení bez kompromisů.

Údržba a facility management
Součástí chodu každé firmy je mnoho činností, které nesouvisí s jejím hlavním zaměřením. Zajistíme tudíž pro vaši společnost administrativní a technický facility management i další související služby, abyste
se mohli plně soustředit na váš klíčový byznys. Poskytujeme i služby odborných pracovníků v údržbě
strojového vybavení průmyslových podniků.

Úklidové služby
Zajišťujeme pravidelné, ale i jednorázové a generální úklidy průmyslových podniků, komerčních prostor,
bytů i rodinných domů. Součástí úklidových služeb je i starost o zeleň, úklid sněhu a čištění komunikací.
Disponujeme moderní úklidovou technikou.
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Reference
Se službami TOP Security jsem velmi spokojen. Již od počátečních příprav k převzetí ostrahy
v objektu Aircraft Industries byla vidět profesionalita, koordinace a jasná koncepce společnosti
TOP Security. Ve své funkci odpovídám za kompletní bezpečnost v celém našem závodě. Společnost TOP Security je hlavním pilířem pro moji činnost a má moji plnou důvěru.
Velké díky patří především panu Čaníkovi (manažerovi zakázky), který pohotově a profesionálně reaguje na veškeré podněty či zadané úkoly. Oceňuji také návrh a instalaci podpůrných
technických prostředků, které služby fyzické ostrahy výrazně zkvalitňují.
Z bezpečnostních agentur, se kterými jsem ve své kariéře spolupracoval, hodnotím TOP Security jako jednoznačně nejprofesionálnější a nejpružnější.

Miroslav Těthal
Aircraft Industries

S bezpečnostní službou Nokika s.r.o. jsem velice spokojen, jejich předností je především důraz
kladený na kvalitně zaškolené strážné pod zkušeným vedoucím. Díky této koncepci jsou veškeré naše požadavky vyřešeny takřka okamžitě.
V naší firmě mám na starost jako vedoucí bezpečnostního oddělení mimo jiné kompletní zabezpečení celého objektu a díky firmě Nokika jsem mohl celkem rychle a bezproblémově implementovat i složitější bezpečnostní technologie, ke zlepšení celkového konceptu ostrahy.
Z pohledu bezpečnostního manažera musím konstatovat, že s firmou Nokika s.r.o. jsem spokojen a mohu ji s klidným svědomím doporučit.

Manorom Chan
Auto-Kabel Krupka s.r.o.
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Proč spolupracovat s námi?
Praxe, odbornost a profesionalita
 Máme rozsáhlé odborné technické znalosti získané za více než 20 let praxe v oboru
 Všichni naši pracovníci absolvují pravidelná nadstandardní odborná školení
 Perfektně zpracovaný systém bezp. procesů (ABECEDA) zajistí hladký chod zakázky
 Operativnost a pružnost, vzniklé požadavky klientů bleskově realizujeme do 24 hod
 Působíme po celé ČR

Způsob řízení a pojištění
 Vlastníme certifikáty ISO 9001, ISO 27001, OHSAS 18001
 Jsme členy organizací Grémium alarm, ASBS ČR (Asociace soukr. bezp. služeb)
 Poskytujeme náhradní plnění za udržení vysokého standardu služeb
 Pojištění odpovědnosti ve výši 50.000.000 Kč

Volitelná cena
 Navolte si cenu v poměru ke kvalitě, dle vašich požadavků a záměrů
 Seznamte se s možností kategorizace pracovníků
 Navrhneme vám z praxe nejlepší poměr kvalita/cena
 Společně najdeme úspory na základě synergií napříč námi poskytovanými
službami a vašimi potřebami

Pokročilé technologie, vlastní vývojové středisko
 Máme silné technické zázemí a tým zkušených specialistů
 Jako jedna z mála agentur disponujeme vlastním technickým vývojovým střediskem,
kde testujeme a sami vyvíjíme bezpečnostní prvky

 Zajišťujeme komplexní řešení, do spolupráce nemusí vstupovat žádná třetí strana

Loajalita a dlouhodobé partnerství
 Dbáme na korektní obchodní vztahy a diskrétnost
 Podporu od nás získáváte vždy a ve všech situacích
 Vytváříme dlouhodobá partnerství, naši klienti s námi spolupracují deset let i více
 Jsme vám vždy nablízku a tam, kde je třeba
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Praha a Střední Čechy
V Holešovičkách 1449/16
180 00 Praha 8

Severní a Východní Čechy
Masarykova třída 314/150
415 01 Teplice

Jižní a Západní Čechy
Malovičky 21
384 11 Malovice

Morava
Prostřední 132
686 01 Uherské Hradiště

info@topsecurity.cz
+420 725 677 066
www.topsecurity.cz

info@topsecurity.cz
+420 724 895 855
www.topsecurity.cz

info@topsecurity.cz
+420 724 895 855
www.topsecurity.cz

info@topsecurity.cz
+420 739 221 355
www.topsecurity.cz

