Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám předložit naši nabídku stát se Vaším spolehlivých partnerem v oblasti
dodávek vybavení budov.
U našich dodávek klademe hlavní důraz na kvalitu řešení a služeb. Poskytujeme komplexní
služby spojené nejen s projekcí, dodávkou, instalací a správou dodaných řešení, ale rovněž
analýzu stávajícího stavu a návrh řešení, které prostřednictvím kvalitních nástrojů podpoří
splnění Vašich obchodních cílů a vizí.
ASYS IJD, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a disponuje týmem kvalitních
certifikovaných specialistů, servisním zázemím a bohatými zkušenosti z praxí ověřenými
řešeními, které snižují náklady na vlastní implementaci projektů. Pro zajištění vysoké kvality
návrhu řešení a vlastních produktů máme uzavřeno řadu strategických partnerství
s nejvýznamnějšími technologickými společnostmi na trhu, jako zejména se společnostmi
LOXONE, JABLOTRON, BELDEN, SOLARIX, a řadou dalších.
Při řešení projektů a dodávek Vám nabízíme naše znalosti a nabídku na dlouhodobou
spolupráci zejména v oblastech:









Slaboproudých kabelážních systémů
Silnoproudých kabelážních systémů
Kamerových systémů
Přístupových systémů
Docházkových systémů
Elektronických zabezpečovacích systémů
Zavlažovacích systémů
Inteligentní řešení řízení budov - LOXONE chytrý dům

Jako příklad našich referencí uvádíme:
Rodinné domy Kolín, Kutná Hora, Červené Pečky, Praha….
Průmyslové instalace a zdravotnictví - např. Ball Aerocan CZ s.r.o., Charvát CTS,
Charvát Group, s.r.o, KOPOS Kolín a.s. , Lučební závody Draslovka, a.s., Nemocnice

Kutná Hora, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Správa služeb hlavního města Prahy ,
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., …
Školství – např. Gymnázium Kutná Hora, Střední průmyslová škola strojírenská Kolín,
Obchodní akademie Kolín, Univerzita Karlova – FTVS, Základní škola Prokopa Velikého
Kolín,….
a řada dalších

NABÍZÍME INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ŘÍZENÍ BUDOV LOXONE CHYTRÝ DŮM
Jednoduchá a levná inteligentní elektroinstalace

Zapomeňte na zastaralý systém a využijte výhod inteligentní elektroinstalace. V chytrém
domě od Loxone je vše řízeno centrálně a bydlení dostává zcela nový rozměr. Neuděláte už
ani krok navíc. Nebudou vás zdržovat nadbytečná tlačítka pro ovládání stínící techniky,
osvětlení, topení……..
Chytrý dům se ovládá sám, s pomocí malé zelené krabičky - Loxone Miniserveru. Systém
Loxone Smart Home funguje podobně jako nervový systém živočichů. Propojuje všechna
zařízení spolu se senzory (smysly) do centrální jednotky (mozku) – Miniserveru. Chytrý dům
tak může hlídat důležité věci a dělat práci za vás. Loxone vyhodnocuje dostupná data a na

jejich základě činí inteligentní rozhodnutí. Podobně jako vy se rozhoduje na základě logiky:
jsem v místnosti, kde je málo světla, rozsvítím si; je mi zima, zatopím; nechci, aby mě oslnilo
slunce, zatáhnu žaluzie a podobně. Jen to dělá za vás 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Učí se
a stará o věci, o něž vy nemůžete. Zatopí s dostatečným předstihem, než dorazíte domů,
simuluje přítomnost v domě, využívá stínicí techniku k regulaci teploty, odpojí nepotřebné
spotřebiče, hlídá únik vody – i když není nikdo doma.
Nemusíte kvůli tomu stavět nový dům. Loxone nabízí i řešení pro hotové stavby včetně
nájemních bytů. Během jediného dne můžete proměnit stávající domácnost na inteligentní
bez sekání do zdí.
Všestranné využití – ovládání a řízení:











Stínění
Osvětlení
Vytápění a chlazení
Multimédia
Energie
Alarm
Závlahy
Spolupráce s meteostanicí
Přístupový systém – elektrický vrátný
……….

Chytrý dům Zajistí pohodlí jako nikdy předtím
Ideální teplota v pravý čas v každé místnosti, osvětlení a hudba, které odpovídají naší
náladě, konec starostí se stíněním, kontrolou oken a podobně. To jsou některé výhody
inteligentního bydlení. Proč bychom v 21. století měli denně ztrácet čas s rutinními úkony?
Přidejte se k více než 80 000 spokojeným majitelům Loxone a dopřejte si život v chytrém
domě.
Zájemcům nabízíme možnost návštěvy show roomu Loxone nebo referenční instalace
v rodinném domě.
Žádný zákazník pro nás není ani malý, ani velký, každý zákazník a řešení jeho požadavků je
u nás na prvním místě. Klademe důraz na vzájemné, oboustranně prospěšné a dlouhodobé
partnerství.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a v případě Vašeho zájmu se Vám rádi budeme
věnovat.

Kontakt: Ing. Pavel Tvrdík, technický ředitel, tel. 602 240 659, e-mail:
pavel.tvrdik@asys.cz

