Logo GeKaeM sa na trhu prvýkrát objavilo
koncom roka 2009. Spoloènos v právnej forme s.r.o.
v roku 2010 zaloili ¾udia, ktorí sa elektrikou zaoberajú
celý svoj profesný ivot. Spoloènos sa od úplného
zaèiatku snaí svojou èinnosou by na prospech svojim
klientom. Nielen kvalitou práce a materiálov, èi dobrou
cenou, ale aj kvalifikovaným poradenstvom smerujúcim
k dosiahnutiu maximálnej úèelnosti a súèasne
efektívnosti pri inštalácii aj v prevádzke.

Naša èinnos:
IQRC - Inteligentná bezdrôtová regulácia
vykurovacích systémov - AUTORIZOVANÝ
PREDAJCA
Elektroinštalácia budov, vonkajšie elektrické
rozvody - montá aj dodávky materiálu
Elektrické podlahové vykurovanie, osvetlenie,
zásuvkové rozvody

Elektriku pokojne nechajte na nás ...
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Verejné osvetlenie, prípojky NN
Dodávky elektroinštalaèného materiálu
Kamerové systémy

R

Elektronické zabezpeèovacie systémy
Audio-videovrátniky, televízne rozvody,
štruktúrovaná kabelá ...
Poradenstvo, technická príprava, rozpoèty

Inteligentný systém regulácie kúrenia,
ktorý výrazne zniuje náklady

R

SLABOPRÚDY

SILNOPRÚDY
Vnútorné silnoprúdové rozvody

Preèo vyhadzova peniaze von oknom vykurovaním
všetkých priestorov aj v èase, keï ich vykurova
netreba? Nie je lepšie poui vaše peniaze úèelnejšie?
Jedineèný inteligentný bezdrôtový systém regulácie
kúrenia IQRC výrobcu AMICUS SK, s.r.o. Skalica
dosiahol v doterajších inštaláciách úsporu a 23%
a to takmer bez káblov a s okamitým zníením
vykurovacích nákladov.

Kamerové systémy

Kvalitné zariadenia kvalitných výrobcov (BOSCH,
KT&C, UNIMO)

Spo¾ahlivá elektroinštalácia pre bezpeènos
uívate¾ov

Interiérové aj exteriérové kamery

Elektrické podlahové vykurovanie

Nastavovanie èi prezeranie objektu v reálnom
èase i zo záznamu aj cez internet

Dodávka káblov v prijate¾ných cenách

Elektronické zabezpeèovanie zariadenia
Osvedèení výrobcovia
(PARADOX, JABLOTRON)
Drôtové aj bezdrôtové inštalácie

Dodávka rozvádzaèov, vypínaèov zásuviek
renomovaných výrobcov, pod¾a výberu klienta

Bleskozvod a uzemnenie
Aktívne aj pasívne bleskozvody
Dodávka materiálu,
montáe, zemné práce

Kontrola cez mobil majite¾a alebo internet,
moné pripoji na PCO
- SME AUTORIZOVANÝ IQRC PREDAJCA

Systém s prenosom údajov je postavený na bezdrôtovej
technológii ZIGBEE, dokáe nastavi vhodnú teplotu
v kadom èase v jednotlivých zónach (zónou môe by
kadá jedna miestnos). Kontrola a nastavenie je moné
aj cez internet.
R

je vhodné pre školy, hotely, administratívne,
prevádzkové priestory, úrady, kultúrne domy a ïalšie.
Monos úhrady investície v splátkách.

Vonkajšie rozvody
Ostatné slaboprúdy
Štruktúrovaná kabelá

NN prípojky
Verejné osvetlenie

Elektrická poiarna signalizácia
Audio - video vrátniky
Poiarny rozhlas
Telefónne a TV rozvody

Revízie elektrických zariadení
od rodinných domov a po trafostanice

