Elektroinštalačné práce
a výroba rozvádzačov

www.imao.sk

Elektroinštalačné práce a výroba rozvádzačov
Pod hlavičkou IMAO ponúkame zákazníkom okrem predaja elektromateriálu a svietidiel i samotnú realizáciu elektroinštalačných
prác a to prostredníctvom spoločnosti OSMONT elektromontáže, s.r.o., ktorá zabezpečuje väčšinu realizácií. Predpokladom pre
úspešné spustenie a realizovanie projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá spĺňa všetky medzinárodné normy
a štandardy. Projektovú dokumentáciu pre zákazníka zabezpečujeme vo vlastnom projektovom štúdiu pričom pracujeme s
najmodernejším technickým a softvérovým vybavením.

IMAO pokrýva všetky druhy elektroinštalačných prác vrátane dodávok kamerových, zabezpečovacích a protipožiarnych
systémov. Okrem toho zabezpečujeme aj výrobu rozvádzačov a to vo vlastnej réžií, pričom na výrobu rozvádzačov využívame
komponenty vysokej kvality od svetových výrobcov. Každému projektu prideľujeme projektového manažéra, ktorý je
zodpovedný za bezproblémových chod celej zákazky od spustenia až po ukončenie projektu.
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Zmluvný servis
Mnoho našich zákazníkov využíva aj zmluvný servis, ktorý zahŕňa i revízie elektrických a elektronických zariadení. Tak dokážeme
zákazníkom garantovať nepretržitú funkčnosť všetkých dodávaných elektrických komponentov. Sledovanie zmien v legislatíve
nám umožňuje včas upozorniť klientov na zmeny a pripraviť ich na možné kontroly zo strany orgánov štátnej správy.

Našim zákazníkom ponúkame:
- vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
- odborné poradenstvo
- dodávka elektroinštalačného materiálu a svietidiel
- komplexná realizácia diela podľa požiadavky klienta
- výroba rozvádzačov
- zabezpečenie revízie a potrebnej dokumentácie
k realizovanému projektu
- zmluvný servis

EcoHOUSE Bratislava

Z bohatej zbierky nami realizovaných projektov
vyberáme nasledovné referencie:
Názov projektu

Objem
zákazky

Rok
realizácie

Popis

Elektroinštalačné práce na objekte
Bábkové divadlo - Žilina

38 000,00 €

2014

Dodávka svietidiel, elektroinštalačné prace.

Korčuliarsky chodník Bytča

18 600,00 €

2014

Osvetlenie korčuliarskeho chodníka - dodávka
a montáž svietidiel.

Vyvedenie výkonu VRB Kolárovo

25 600,00 €

2014

Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu
- zriadenie NN prívodu pre objekt SO.

Slovenská technická univerzita
TS Vazovova Bratislava

240 000,00 €

2014

Kompletná rekonštrukcia TS, vrátane dodania nových
rozvádzačov a transformátorov.

Slovenská technická univerzita
TS Trnavská, Bratislava

220 000,00 €

2014

Kompletná rekonštrukcia TS, vrátane dodania nových
rozvádzačov a transformátorov.

Slovenský filmový ústav Bratislava
- digitalizačné pracovisko

158 000,00 €

2014/2015

Dodávka a montáž svietidiel, elektroinštalačné práce,
dodávka a výroba rozvádzačov, EPS, CCTV.

Rekonštrukcia budovy Všeobecnej
zdravotnej poisťovne - Banská Bystrica

205 000,00 €

2015

Dodávka a montáž svietidiel, elektroinštalačné prace,
dodávka a výroba rozvádzačov, EPS, CCTV.

Integrovaný projekt Rybej farmy
a skleníkového hospodárstva - Handlová

128 000,00 €

2015

Dodávka, výroba a montáž rozvádzačov, zriadenie NN
prívodov pre jednotlivé objekty,dodávka a montáž TS.

Obytný komplex Jégeho Alej - SKANSKA

440 000,00 €

2015/2016

Kompletná realizácia elektroinštalačných prác,
dodávka materiálu a rozvádzačov pre obytný súbor.

EcoHouse - bytový dom Bratislava

12 750,00 €

2015/2016

Kompletná realizácia elektroinštalačných prác,
dodávka materiálu a rozvádzačov pre obytný súbor.

Rekonštrukcia rozvodov, nasvietenie
pódia - námestie Považská Bystrica

28 000,00 €

2016

Dodávka svietidiel, elektroinštalačné práce.

470 000,00 €

2016

Dodávka a montáž svietidiel, elektroinštalačné prace,
dodávka a výroba rozvádzačov.

Výrobno - skladová hala ConvaTec
Michalovce
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IMAO electric, s.r.o.

OSMONT elektromontáže, s.r.o.
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Czech Republic
IMAO electric, s.r.o.
www.imaocz.cz

Croatia

Romania

IMAO electric d.o.o.
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IMAO electric, s.r.o.

Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
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