Co Vám může naše společnost nabídnout?












návrh a vypracování cenové nabídky na zabezpečení Vašeho bytu,
chaty a rodinného domu zcela ZDARMA
poskytujeme záruční i pozáruční servis na námi dodávané výrobky
při podepsání servisní smlouvy rozšíření záruční doby na 4 roky
zajistíme napojení na pult centralizované ochrany
na všechny námi dodávané EZS vlastníme certifikát odborné
způsobilosti
v oblasti zabezpečení máme více než sedmiletou praxi
prověřené technologie pro zajištění obvodové i prostorové ochrany
pro fotovoltaické elektrárny, firmy, parkoviště
nabízíme systémy předních světových výrobců SATEL a PARADOX
v oblasti kamerových systémů nabízíme klasické analogové kamery,
tak i IP kamery, jsme schopni dodat různé typy kamer
fotopasti na sledování zvěře i na zloděje od výrobce UOVision, Acorn
dále nabízíme služby v oblasti domácí automatizace, xComfort, CFox

Sídlo naší firmy:

Přijďte navštívit naši vzorkovou prodejnu ve
Vysokém Mýtě
ELESTAV s.r.o
Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
tel:
+420 465 420 693
mobil: +420 777 024 539
e-mail: info@elestav.cz
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FOTOPASTI
CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK BEZ NÁMAHY
…………. již od 3 990,- Kč
Chce mít svůj majetek neustále pod kontrolou? Pořiďte si fotopast,
která to spolehlivě udělá za Vás.
K čemu všemu je možné fotopasti vůbec použít? Jejich využití je vskutku

velké, od fotografování zvířat v přírodě, až po střežení objektů, jako jsou černé
skládky, manipulační skládky v lese, střežení chaty na odlehlém místě, hlídání
vlastního lesa, atd.
A co je vlastně ta fotopast? Je to v podstatě fotoaparát a kamera
v jednom obalu, který ho chrání proti poškození a zároveň ho maskuje. Jakmile
fotopast zaznamená pohyb, sepne a nevítaného návštěvníka buď vyfotí, nebo
pořídí videozáznam. Aby se dala ze záznamu rozpoznat tvář zloděje i v noci, má
fotopast zabudovaný přísvit infračerveném spektru, které zloděj vůbec nevidí a o
fotopasti tudíž netuší. Vybrané typy fotopastí disponují GSM bránou pro přenos

fotografií na mobilní telefon nebo emailový účet. Bližší informace na dotaz.

Nově možnost i pronájmu fotopastí ….od 40kč s Dph za den.

