O nas

Agencja Ochrony LEX–CRIMEN Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Brzozowej 27 od
22 lat profesjonalnie świadczy usługi ochrony osób oraz mienia.

Jesteśmy silną, regionalną Agencją Ochrony. Zatrudniamy ponad 500 wysoko
wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników ochrony posiadających licencje pracownika
ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego realizujących zadania z zakresu
ochrony fizycznej, elektronicznej oraz transportu wartości pieniężnych. Dysponujemy pełnym
wyposażeniem technicznym i przewidzianym przepisami prawa uzbrojeniem oraz środkami
przymusu bezpośredniego.

Obszar naszego działania w zakresie ochrony stacjonarnej obejmuje powiaty: kołobrzeski,
białogardzki, sławieński, koszaliński i koszaliński grodzki.

W zakresie usług monitoringowych oraz projektowania i budowy elektronicznych systemów
zabezpieczenia technicznego gotowi jesteśmy świadczyć usługi na terenie całego kraju.

Posiadamy cztery Oddziały:

1. Oddział w Koszalinie, ul. Brzozowa 27,

2. Oddział w Kołobrzegu, ul. Budowlana 3,

3. Oddział w Białogardzie, ul. Staromiejska 29,

4. Oddział w Sławnie, Plac Kard. S. Wyszyńskiego 1.
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Ponadto Agencja utrzymuje stałe placówki terenowe w Mielnie, Karlinie oraz Polanowie. Taka
struktura pozwala w pełni zaspokajać potrzeby naszych klientów.

Świadczymy usługi w zakresie:
- ochrony elektronicznej obiektów
- ochrony fizycznej ( ochrona obiektów, imprez masowych oraz osób)
- konwojowania wartości pieniężnych
- projektowania, wykonawstwa oraz serwisowania systemów ochrony elektronicznej
i
wizyjnej,
- monitorowania sygnałów alarmowych p.poż,
- monitoringu wizyjnego umożliwiającego podgląd
obrazów ON-LINE przez Centrum
Monitoringu LEX-CRIMEN.

Ochroną elektroniczną /monitoring włamaniowy, napadowy, pożarowy/ obejmujemy ponad 2700
obiektów. Natomiast w ochronie fizycznej zabezpieczamy około 140 obiektów. W tej grupie
klientów są: zakłady produkcyjne i usługowe, szpitale, sanatoria, hotele, urzędy, banki, budowy
liniowe i kubaturowe, rozgłośnie radiowe, redakcje, stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków
i wiele innych.

Bardzo znaczącą część tego zakresu usług stanowi jednak ochrona licznych zakładów
przemysłowych, sieci supermarketów, galerii i centrów handlowych. Między innymi są to: Hiper
market „MAKRO” w Koszalinie, Galeria Handlowa Emka w Koszalinie, Galerie Handlowe
Milenium i Merkury w Koszalinie kilkadziesiąt supermarketów sieci Netto, Sano, Torg,
Sukces i innych. Hotele Spa: Sand, Marine, Pro – Vita, Baltic Plaza, Aquarius, Olimp II,
Diva Spa i inne w Kołobrzegu. Ochraniane zakłady przemysłowe to m.in. MPS, , Elfa,
Kospel i wiele innych.
Większość tych obiektów ochraniamy od początku budowy.

W tym zakresie zdobyliśmy duże doświadczenie i świadczymy usługi na wysokim
poziomie jakościowym.

Posiadamy Polisę Ubezpieczeniową OC w PZU SA na sumę gwarancyjną 2.000.000,00 zł /
słownie: dwa miliony złotych/ z tytułu prowadzenia działalności ochroniarskiej, usług ochrony
elektronicznej i fizycznej obiektów, konwojowania wartości pieniężnych a także montażu

2/3

O nas

elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Zapraszamy do współpracy
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