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Historia naszej działalności sięga 1992 roku. Na początku skupiliśmy się na serwisie sprzętu
elektronicznego, a w szczególności telekomunikacyjnego. W kolejnych latach wyspecjalizowaliśmy się w
technice satelitarnej i kablowej. W oparciu o bogatą wiedzę techniczną, doświadczoną kadrę inżynierską i
wsparcie technologiczne renomowanych producentów, a przede wszystkim wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy dla telewizji kablowych, hoteli, fabryk sprzętu elektronicznego,
centrów handlowych, biurowców, budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz stacji telewizyjnych,
radiowych i telekomunikacji:
 cyfrowe stacje czołowe IP, DVB-C, DVB-T, DVB-S, DVB-S2, węzły światłowodowe,
 satelitarne systemy nadawcze dla stacji telewizyjnych, radiowych i telekomunikacji,
 profesjonalne pola antenowe,
 instalacje odgromowe oraz ochrony przed przepięciami systemów antenowych TV satelitarnej i
naziemnej,
 nowoczesne instalacje telewizyjne dla hoteli,
 antenowe instalacje zbiorowe AIZ wraz z innowacyjnymi systemami dystrybucji RACK-SAT,
 systemy multiswitchowe oraz instalacje telekomunikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Budynkowym
 instalacje sieci strukturalnej LAN i telefoniczne,
 instalacje telewizji dozorowanej CCTV.
Dla zapewnienia naszym Klientom nowoczesnych i elastycznych rozwiązao oferujemy kompleksową i
profesjonalną obsługę w zakresie:
 Projektu technicznego wraz z doradztwem i pomocą w konfiguracji
 Dostawy odpowiedniego sprzętu
 Kompleksowej realizacji technicznej wraz z uruchomieniem, testami, pomiarami i wykonaniem
powykonawczej dokumentacji
 Profesjonalnego wsparcia technicznego i obsługi w okresie gwarancji oraz serwisu pograwancyjnego
ze skróconym czasem reakcji
Zaufali nam między innymi: Cyfrowy Polsat; CANAL+ Cyfrowy; Telewizja Polsat; Telewizja Polska; TVN;
ASTRA; Eutelsat; Superstacja; Polskie Radio S.A.; Radio ZET; Radio ESKA; RDC; Radio WAWA; Tok FM; Radio
Wolna Europa; Radio Super FM; Radio Wrocław; Radio Opole; UPC Polska; Samsung, Budimex, Ghalamco
oraz obiekty hotelowe np. sied hoteli Accor, ośrodki szkoleniowe, projektanci instalacji telekomunikacyjnych i
deweloperzy. Zapraszamy do obejrzenia Fotoreferencji.
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