Шановні панове,

Компанія «Интелсити», як самостійний підрозділ, працює з 2003 року і є одним з
провідних інсталяторів систем комплексної автоматизації житлових і адміністративних будівель.
Діяльність компанії поширюється на всю територію України, ряд консультаційних проектів
виконаний для колег у Росії. Компанія «Интелсити» є офіційним партнером провідних виробників
електрообладнання та інженерних систем Legrand, REHAU, CISCO, Philips, Berker, Bang &
Olufsen та інших.
Компетенція компанії підтверджена відповідними сертифікатами партнерів і виробників,
ліцензіями та дозволами державних інстанцій. Компанія має свій штат проектантів, виконробів,
монтажників. Висококваліфікований персонал має значний досвід проектування та реалізації
комплексних завдань, різного ступеня складності.
Сфера діяльності компанії:
- Проектування, реалізація і супровід комплексних систем автоматизації житлових і
громадських будівель;
- Проектування, монтаж, введення в експлуатацію та супровід інженерних систем,
телекомунікацій, СКС, мереж електропостачання;
- Телефонні системи;
- Системи аудіо / відеоконференц-зв'язку;
- Системи для проведення презентацій / конференцій;
- Проектування внутрішніх і зовнішніх електричних та інформаційних мереж, СКС;
- Гарантійне обслуговування та сервісне супровід систем;
- Поставка обладнання Legrand, REHAU, D-Link, Samsung, Berker, CISCO та інших.
На сьогодні реалізовано більше п'ятдесяти комплексних проектів автоматизації житлових і
громадських будівель, встановлено та обслуговується безліч телекомунікаційних та електричних
систем.
Серед наших клієнтів:
Будівельні компанії: холдинг Київміськбуд, Об'єкт «Укриття» Чорнобильської АЕС,
«Українська Будівельна Компанія», Міністерство Оборони України, «Сантанна», «Пагода»
Технобудмонтажпроект, Трест Юркавіца Жільебуд, ТММ, мережа кінотеатрів «Мультиплекс»,
мережі магазинів «Астел», «Крок-н-Ролл», VIP-collections, мережа автосалонів «Паритет-Моторс»,
посольство Ізраїлю, мережа сервісних центрів Bosh, Siemens, Whirlpool, Junkers
«Дойчелектросервіс», Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області,
пихи КП "Київський метрополітен ", Київська Обласна Рада, Riviera Villas,« Феофанія »котеджні
селища, приватні володіння і багато інших.
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Ряд пілотних проектів:

ТРЦ "Комод" (вул.Луначарського) інженерні системи магазинів, розважального центру

Об'єкт «Укриття» Чорнобильської АЕС Генеральний постачальник продукції "Legrand"

«Позняки-2» м.Київ диспетчеризація житлового масиву 18 висотних будівель, система
цифрового відеоспостереження

«МУЛЬТІПЛЕКС» мережа кінотеатрів, комплекс інженерних систем в тому числі СКС
(структурована кабельна система), міні АТС, комп'ютерна мережа, інформаційна
інфраструктура, система електропостачання та освітлення, комплекс проектної документації
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«ПАРИТЕТ МОТОРС» мережа автомобільних салонів, комплекс інженерних систем в тому
числі СКС (структурована кабельна система), міні АТС, комп'ютерна мережа, інформаційна
інфраструктура

ХК Київміськбуд, КПДС-2 - офіс, система цифрового відеоспостереження

Десятки впроваджених систем «Розумний Дім» в
приватних апартаментах і володіннях.

Компанія «Интелсити» пропонує взаємовигідне співробітництво при здійсненні
генерального підряду з виконання наступних видів робіт:
 Розробка дизайн-проекту;
 Проектування інженерних, електричних і слабкострумових мереж;
 Установка інженерних систем та мереж (електрика, вентиляція, кондиціонування,
оттопленіе, СКС, телекомунікації).
 Постачання і установка необхідного електрообладнання.
Компанія «Интелсити» володіє висококваліфікованим інженерним і виробничим
потенціалом, пропонує оптимальні умови поставок обладнання та матеріалів провідних світових
виробників. При необхідності, можливе залучення кваліфікованих субпідрядних організацій і
організація взаємодії з суміжними і загальбудівельними організаціями.
Переваги залучення ТОВ «Интелсити» як інтегратора:
 комплексний підхід до виконання проектів;
 офіційні сертифікати виробників обладнання;
 виконання робіт в найкоротші терміни;
 суворий контроль якості виконання поставлених завдань
 гарантійне та сервісне обслуговування.
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