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POTÝKÁTE SE S PROBLÉMEM NEZKOORDINOVANÝCH PROJEKTŮ ELEKTRO?
Dnešní doba přináší enormní tlak a pozornost především na cenu. Důsledkem tohoto pak mimo
mnoha jiných neduhů, bývá absence důležité vzájemné koordinace profesí, a s tím úzce související
nízká kvalitativní úroveň projektových dokumentací. V praxi je tento problém občas řešen funkcí
koordinátora, ale většinou je to jen další placený člověk v řetězci, který nemá moc vše uhlídat …
Jsme tým nezávislých projektantů profese elektro, jak slaboproudu, tak silnoproudu. V rámci svých
služeb nabízíme a garantujeme vzájemnou koordinaci, a to v ceně zpracování projektové
dokumentace. Z těch nejzásadnějších hledisek koordinace uveďme např. společné řešení uzemnění a
pospojování, ochranu před bleskem a přepětím, vzájemné souběhy a prostupy profesí.
Samozřejmostí je taktéž řešení veškerých vzájemných návazností a kolizí z pohledu legislativy a
norem ČSN. Výsledné koordinace jsou následně promítnuty do všech našich projektových
dokumentací. To vše zdarma, v rámci našich služeb.

POTÝKÁTE SE ČASTO S NEKVALITNÍMI PROJEKTY ELEKTRO A NEVÍTE CO S TÍM?
Náš tým je složen z autorizovaných projektantů, nezávislých na dodavatelích a realizačních firmách.
Z projektantů, kteří neustále věnují svou energii zlepšování svých služeb, zejména studiem aktuálních
požadavků norem a legislativy. Rovněž se často pohybujeme u samotných realizací, kde získáváme
cennou zpětnou vazbu. Naše znalosti a zkušenosti publikujeme v odborných časopisech a
přednášíme na odborných konferencích a seminářích.
Máte pochybnosti o tom, co tvrdíme? Pak v rámci prezentace naší odbornosti Vám ZDARMA
nabídneme nezávislé posouzení Vašich stávajících dokumentací silnoproudu a slaboproudu, zda
obsahují vše, co požaduje legislativa a normy ČSN, jak z hlediska obsahové, tak z hlediska správnosti
návrhu. Jste-li pak se stávajícími subdodavateli námi zastoupených profesí nespokojeni, rádi Vám
nabídneme naši odbornost, spolehlivost a flexibilitu.

MÁTE OBAVY, JAK BYSTE NÁS „UHLÍDALI“?
„Příliš mnoho psů, zajícova smrt“ se říká. Rozumíme tomu. Proto nám přijde vhodné, i když nás takto
spolupracuje více, že vůči zákazníkovi vždy vystupuje jen jedna kontaktní a odpovědná osoba.
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