AUTOMATICKÉ BRÁNY A VRATA

TELEVIZNÍ A SATELITNÍ TECHNIKA

Provádíme montáže a servis automatických vjezdových bran,
sekčních a roletových garážových vrat, předokenních rolet a
výsuvných markýz.
Pracujeme výhradně s kvalitními komponenty, které zaručí
bezporuchový provoz zařízení. Automatické pohony Lift-Master
Professional (Lift-Master Chamberlain je největším světovým
výrobcem pohonů) jsou předurčeny k instalaci do nejnáročnějších podmínek. U sekčních garážových vrat je hlavní výhodou
kromě perfektního zateplení i implementace maticových spojů,
které jsou jako jediné chráněné Úřadem průmyslového vlastnictví.
Vjezdové brány vyrábíme v našem středisku strojní výroby
přesně na míru a podle požadavků zákazníka. Povrchová úprava žárovým zinkováním zajistí nejlepší antikorozní ochranu a
množství nabízených výplní od dřevěných planěk až k moderním kovovým výplním z tahokovu přesvědčí každého zákazníka nejen o dobré kvalitě, ale také o nadčasovém designu

Prodáváme a montujeme veškeré zařízení k pozemnímu a satelitnímu příjmu televizních programů.
Satelitní a pozemní přijímače od nás jsou předladěné a při
změně vysílacích frekvencí provádíme zdarma přeladění pomocí počítače na naší provozovně. Změny jsou provedeny na
počkání.
Jsme vybavení moderním zařízením pro nastavovaní a diagnostiku příjmu, zajistíme kvalitní obraz a zvuk v každé lokalitě.
Pokud máte problémy se zapojením domácího kina, DVD přehrávače, složitým nastavením např. LCD televizoru, můžete se
na nás s důvěrou obrátit.

Digitalizujeme a rekonstrujeme společné televizní rozvody. Při
modernizaci rozvodů zavádíme společně s televizním signálem
do všech míst internetové připojení.
Nabízíme zřízení HOT-SPOT přípojných bodů na střechách
budov s výhodností připojení uživatelů, kteří zde bydlí.

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
Moderní elektronické zabezpeční tvoří dnes nedílnou součást
téměř všech nově zřizovaných staveb.
Při opuštění objektu dokáže systém EZS nepřetržitě hlídat prostory vnitřní i venkovní. Při nežádoucím napadení je pomocí
skryté brány GSM ihned uvědoměna hlídací služba, policie
nebo sám majitel objektu.
Systémy EZS jsou doplněny o EPS (elektronická požární signalizace) nebo o kamerové systémy. Není nutné se však v první fázi instalace rozhodnout pro všechny varianty, vzhledem k
tomu, že používáme otevřené systémy, je možné kdykoliv doplnit požární čidla, nebo kamery.
Instalujeme perimetrické mikrovlnné systémy pro střežení rozlehlých areálů jako jsou například venkovní sklady, haly, nebo
nově zřizované fotovoltaické elektrárny.

SIM-CAM . . .VAŠE TŘETÍ OKO
Pokud chcete zabezpečit menší objekty a nechcete investovat
do kompletního zabezpečovacího systému, máme pro Vás řešení. SIM-CAM je GSM kamera, která při zjištění nežádoucího
pohybu automaticky zasílá na mobilní telefon nejen SMS zprávu o poplachu, ale též multimediální zprávu fotografie případného pachatele.

DOMOVNÍ AUDIO A VIDEO TELEFONY
Od jednoduchých domovních telefonů až k ucelených videosystémům pro desítky uživatelů.
Provádíme opravy a rekonstrukce společných zvonků v panelácích, tyto systémy předěláváme na spolehlivé digitální.

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA ELEKTRO
Navštivte naší specializovanou prodejnu ELEKTRO. Najdete
zde úplný sortiment montážního elektromateriálu, ale to nejen
pro klasické silnoproudé rozvody, ale také pro instalaci slaboproudých zařízení. Skladem máme nejrůznější konektory,
vypínače, smršťovací trubičky, pájky, očka, LED diody, skleněné trubičkové pojistky, tepelné pojistky, termostaty, lankové
vodiče, dvojlinky, stíněné kabely, montážní lišty apd....
Taktéž zde najdete expozici činnosti naší firmy v oblasti elektroinstalací a slaboproudých rozvodů

ELČI s.r.o. prodejna ELEKTRO, Družstevní 9
Frant. Lázně (směrem z Fr. Lázní na Žirovice)
Tel. 777 910 140, 354 424 551

