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Osvetlenie predajní, obchodov
a výkladov

C E R TIF

Osvetlenie predajných priestorov
Moderné osvetlenie predajných priestorov musí spĺňať množstvo parametrov, s cieľom navodiť správnu atmosféru, upútať
pozornosť zákazníka na produkty a vyzdvihnúť ich hodnotu a kvalitu.
Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s realizovaním projektov osvetlenia exteriérov a interiérov budov, hál, predajných
priestorov, kultúrnych a historických pamiatok, osvetlenia miest a obcí, školských priestorov ...

Portfólio našich služieb zahŕňa:
- vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
- výber a návrh správneho osvetlenia
- dodávka elektroinštalačného materiálu a svietidiel
- komplexná realizácia diela podľa požiadavky klienta
(od stavebných prác po inštaláciu technológie)
- rekonštrukciu alebo výrobu rozvádzačov a riadenia osvetlenia
- zabezpečenie revízie a potrebnej dokumentácie
k realizovanému projektu
- zmluvný servis

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.

Výber z realizovaných projektov:
Názov projektu

Popis

COOP Jednota Tempo Supermarket Bytča

Výmena konvenčného osvetlenia za moderné a úsporné LED osvetlenie

COOP Jednota Tempo OC MAX Žilina

Výmena konvenčného osvetlenia za moderné a úsporné LED osvetlenie

COOP Jednota Rajecké teplice

Osvetlenie interiéru a exteriéru budovy, NN elektroinštalácia, dátové siete

Obchodné centrum TULIP Martin

Kompletná dodávka a montáž osvetlenia vnútorných priestorov a osvetlenie kín
CINEMAX, vrátane štyroch kinosál s riadiacim systémom DALI. Núdzové osvetlenie
s centrálnym batériovým systémom. Štruktúrovaná kabeláž, elektronická požiarna
signalizácia (EPS), hlasová signalizácia požiaru (HSP), elektronický zabezpečovací
systém (EZS) a v neposlednom rade aj kamerový systém ktorým sú monitorované
vonkajšie aj vnútorné priestory obchodného centra.

Slovakia

Slovakia

IMAO electric, s.r.o.

OSMONT elektromontáže, s.r.o.

www.imao.sk

www.osmont.sk

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

Croatia

Romania

IMAO electric d.o.o.

IMAO ELECTRICRO solutions, S.R.L

www.imao.hr

www.imao.ro

Bosnia and Hercegovina

Serbia

IMAO electric BH d.o.o.

IMAO ELECTRIC d.o.o.

www.imao.ba

www.imao.rs

www.imaogroup.com

IMAO electric, s.r.o.

Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Tel: +421 42 44 318 79
E-mail: imao@imao.sk

