Realizované projekty v divizi Elektro:






























RK Sting s.r.o. - elektroinstalace v nové reprezentativní pobočce v budově
ČP a.s. na Pankráci
Filozofická fakulta UK - kompletní elektroinstalace v rekonstruovaných
sekcích Slavistiky
Vítr - voda - Feng Shui - instalace audio a videotechnologie v prezentačních
prostorách
Jokey CZ s.r.o. - instalace kamerového systému ve výrobním areálu
společnosti
CZ Floorbalová asociace - elektroinstalace v novém sídle v budově ČP a.s.
LUNA ateliér s.r.o. - instalace zabezpečovacího systému ve výrobních
prostorách společnosti
Restaurace U krocana - instalace kamerového systému
MŠ Alšovy sady - instalace zabezpečovacího systému a kompletni
rekonstrukce elektroinstalace
Hotel Adeba, Karlín - EPS, ER a STA
Legrand s.r.o. - výroba prezentačních a školících kufrů pro systém
automatizace domácnosti
LINHART spol. s r.o. - instalace kamerového systému ve výrobním areálu
společnosti
SOS Dekorace s.r.o. - rekonstrukce systému strukturované kabeláže cat.5e v
sídle společnosti
IC Zahrada - instalace strukturované kabeláže, zabezpečovacího a vstupního
systému v Integračním centru Zahrada
Pneuservis Vajscom Dolní Kalná - instalace zabezpečovacího systému
Risco a kamerového systému Samsung s napojením na firemní síť
PEMA - instalace vstupního kartového systému
GS1 Czech Republic - kompletní instalace systému strukturované kabeláže
cat.6 v sídle společnosti
Advanced Search, s.r.o. - kompletní instalace systému strukturované
kabeláže
BetonBohemia ZL, s.r.o. - kompletní instalace systému strukturované
kabeláže včetně aktivních prvků a telekomunikační ústředny, instalace
elektronického zabezpečovacího systému
Agentura Student s.r.o. - kompletní instalace zabezpečovacího a
kamerového systému v sídle společnosti
EURO FRIGO Praha, spol. s r.o. - kompletní instalace systému
strukturované kabeláže v sídle společnosti
Cestovní kacelář Venus Trade & Tours - kompletní instalace systému
strukturované kabeláže v sídle společnosti, instalace systému ozvučení kanceláří
DEXON
Babylon Reality s.r.o. - kompletní instalace elektronického
zabezpečovacího systému
Elektrárna Počerady - přeložení optických a datových tras
SVJ Saratovská - instalace samozamykacích zámků Abloy
Diamond Flash s.r.o. - kompletní instalace systému strukturované kabeláže
Bytové družstvo Šluknovská - renovace domovních telefonů
Elektronické zabezpečovací systémy - desítky instalací v rodinných
domech a bytech

Zakázky realizované naší firmou formou subdodávky
montážních prací:



















Air Bank - elektroinstalace na pobočkách
Právnická fakulta UK - rekonstrukce střechy - Metrostav a.s. elektroinstalace pro staveniště
Filozofická fakulta UK - montáž slaboproudých systémů
LUKOIL - nová datová síť na 20 pobočkách
Hotel Sheraton Prague - montáž slaboproudých systémů EPS, EZS, LAN,
požární rozhlas, přístupový systém
Wincor-Nixdorf - přístupový a kamerový systém
objekt Diamant, Václavské náměstí Praha - optická infrastuktura
VŠCHT - kamerový, zabezpečovací a přístupový systém pro datové centrum
Křesťanský Domov Mládeže - instalace LAN a WiFi pokrytí
Bytový komplex "Na Vyhlídce" - montáž slaboproudých systémů
Boehringer-Ingelheim, spol. s r. o. - montáž strukturované kabeláže cat.
6
Administrativní budova Hradčanská - montáž slaboproudých systémů
Administrativní komplex "Vysočanská brána" - montáž EPS Esser
Radio Free Europe - montáž systému strukturované kabeláže
Tipsport - montáž slaboproudých systémů v sídle společnosti
Ústav sociální péče Palata - montáž slaboproudých systémů
Monster Technologies s.r.o. - instalace optických propojovacích panelů
Kongresové centrum Pankrác - instalace optických propojovacích panelů

