Oferta usług firmy BreTerm

Pewna współpraca i zaufanie w biznesie

Szanowni Państwo,
Aby uczynić naszą współpracę z klientami jeszcze lepszą,
postanowiliśmy stworzyć katalog oferty usługowej firmy BreTerm.
Przedstawiamy innowacyjne rozwiązania, które pozwolą zmaksymalizować
Państwa zysk oraz zaoszczędzić czas.

Niniejszy katalog przedstawia firmę BreTerm w następujących działach:
1. Ogólna charakterystyka firmy.
2. Misja firmy.
3. Zakres usług:
3.1 Instalacje elektryczne;
3.2 Pomiary termowizyjne oraz certyfikaty energetyczne;
3.3 Telewizja przemysłowa CCTV;
3.4 Systemy alarmowe;
3.5 Pomiary elektryczne (odbiorcze oraz okresowe);
3.6 Systemy Inteligentnego budynku;
3.7 Domofony i wideodomofony.
4. Usługi serwisowe.

Zapraszamy na naszą stronę: http://breterm.pl

1. Ogólna charakterystyka firmy BreTerm

Firma BreTerm prowadzi działalność usługową w zakresie wykonawstwa
oraz projektowania sieci elektrycznych, instalacji teletechnicznych oraz
przeprowadzania pomiarów termowizyjnych. Posiadamy niezbędne doświadczenie w
zakresie oferowanych usług poparte odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.

Główną domeną firmy jest kompleksowa obsługa obiektów w ramach
wszelkich instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki Inteligentnego
budynku. Szczególny nacisk kładziemy na kompleksową obsługę projektu i
integrację wszystkich występujących systemów.

Nasze instalacje elektryczne są niezawodne i bezpieczne. Na świadczone
usługi elektryczne udzielamy gwarancji. Ponadto zapewniamy błyskawiczną pomoc
w przypadku awarii, dojazd do klienta oraz konkurencyjne ceny.

Podstawą działalności firmy BreTerm jest rzetelność realizacji zleceń,
elastyczność wobec zmieniających się wymagań klienta a także profesjonalizm i
odpowiedzialność w pełnym zakresie świadczonych usług. Gwarantujemy pełną
satysfakcję, wysoką jakość świadczonych usług, indywidualne podejście do klienta
oraz terminowe wykonywanie powierzonych zleceń.

W przypadku nieusunięcia awarii nie pobieramy opłat.

Adres siedziby BreTerm:
Świerczewskiego 4
89-320 Wysoka (powiat pilski, województwo wielkopolskie)

Oddział BreTerm Bydgoszcz:
Jurasza 1
85-089 Bydgoszcz (powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie)

2. Misja firmy BreTerm

Misją firmy BreTerm jest spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów w
zakresie świadczonych usług elektroinstalacyjnych i termowizyjnych.
Profesjonalna i życzliwa obsługa, rzetelność i szybkość działania to wartości, na
których opiera się nasza działalność.

Pragniemy być firmą przyjazną swoim Klientom, Dostawcom i
Pracownikom - kierujemy się zasadami współpracy i wzajemnego zaufania,
starając się budować długotrwałe i partnerskie relacje.

Stale podnosimy poziom i zakres naszej działalności oraz kwalifikacje
personelu. W ten sposób dążymy do zapewnienia najwyższej jakości
realizowanych usług.

3.1 Instalacje elektryczne
Zakładamy niezawodne instalacje elektryczne!

Firma BreTerm ma zaszczyt przedstawić Państwu ofertę dotyczącą usług
elektrycznych w zakresie montażu, modernizacji, rozbudowy i serwisu
instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych oraz
zakładach przemysłowych.

Nasi inżynierowie profesjonalnie i rzetelnie sprawdzą każdą instalację
oraz posłużą radą odnośnie bezpieczeństwa elektrycznego.

Instalowane instalacje elektryczne są przemyślane i zoptymalizowane
pod kątem minimalizacji zużycia energii oraz dostosowane do potrzeb naszych
Klientów.

Na wykonane prace udzielamy 5-cio letniej gwarancji!!

3.2 Pomiary w podczerwieni; termowizja, certyfikaty, audyty

Oferta firmy BreTerm z zakresu termowizji jest bardzo szeroka i
skierowana do różnych grup odbiorców. Metoda pomiaru w podczerwieni daje
ogromne możliwości i pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości działania
urządzeń, połączeń elektrycznych czy wykonania izolacji termicznej budynków.

Potrafimy dostrzec to, co niewidzialne!

3.3 Systemy telewizji przemysłowej CCTV
Instalujemy profesjonalny monitoring!

Firma BreTerm świadczy usługi w zakresie wykonywania
kompleksowej instalacji telewizji przemysłowej dla klientów indywidualnych,
firm, instytucji, zakładów produkcyjnych oraz sklepów. Specjalizujemy się
również w profesjonalnym projektowaniu systemów telewizji przemysłowej.

Przewagą naszej firmy jest stosowanie niezawodnego, sprawdzonego
sprzętu najwyższej jakości.

Duże doświadczenie oraz ciągły rozwój inżynierów firmy BreTerm
pozwolił na stworzenie zoptymalizowanego systemu monitoringu,
umożliwiającego spełnienie kilku funkcji: dozór obiektu, możliwość
obserwacji stanowisk pracy (zwiększenie wydajności pracowników), podgląd
obrazu z dowolnego miejsca za pośrednictwem połączenia internetowego.

3.4 Systemy alarmowe
Firma BreTerm proponuje Państwu całą gamę rozwiązań dotyczących
zabezpieczenia mienia systemami elektronicznymi przewodowymi jak i
radiowymi.

Systemy alarmowe montowane przez naszych inżynierów zapewniają
wysoką skuteczność ochrony obiektów oraz pozwalają dostosować system
alarmowy do indywidualnych potrzeb użytkownika przy jednoczesnej
prostocie obsługi.

Nasze wieloletnie doświadczenie i przygotowanie pod względem
technicznym, pozwala nam realizować zlecenia od fazy projektu, aż po końcowy
odbiór, na najwyższym światowym poziomie.

Najwyższa jakość – dobra cena !!!

3.5 Pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe)
Wykonujemy rzetelne pomiary elektryczne !

W ofercie firmy BreTerm znajdują się także pomiary elektryczne
wszystkich typów sieci. Wykonujemy pomiary zarówno w obiektach nowo
wybudowanych, jak i już istniejących.

W skład tych pomiarów wchodzą: badanie ciągłości połączeń ochronnych
oraz głównych i pomocniczych połączeń wyrównawczych, pomiary rezystancji
izolacji instalacji, pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych,
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie poziomu
natężenia oświetlenia na stanowisku pracy.

Profesjonalnie i fachowo wykonane pomiary dają gwarancję na bezpieczną
instalację elektryczną.

3.6 Systemy Inteligentnego budynku

Inżynierzy firmy BreTerm posiadają niezbędne doświadczenie w
zakresie projektowania, montażu, programowania i uruchamiania
kompleksowych systemów automatyki budynkowej.

Instalowane przez nas systemy zarządzania budynkiem zapewniają
użytkownikom pełną automatyzację i sterowalność następującymi
instalacjami:
 oświetlenie, rolety;
 klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja;
 monitoring zużycia energii elektrycznej, gazu,
wody;
 integracja systemów sygnalizacji włamania i
napadów, kontroli dostępu, sygnalizacji
pożaru.

Zastosowanie naszego systemu automatyki
budynkowej umożliwi: energooszczędność poprzez
optymalną dystrybucję wszelakich mediów,
komfort użytkowników, łatwość obsługi i wymianę informacji oraz
bezpieczeństwo.

Inteligentna instalacja zadba o to, by wszystko było perfekcyjnie !!!

3.7 Montaż domofonów i wideodomofonów

Firma BreTerm zajmuje się również montażem domofonów i
wideodomofonów o bardzo dobrych parametrach trwałościowych i
eksploatacyjnych.

Zaangażowanie pracowników, słuchanie głosu Klienta, śledzenie trendów
w branży elektrycznej i elektronicznej zaowocowało przygotowaniem
wydajnych projektów systemów domofonowych i wideodomofonowych.

W ofercie firmy BreTerm znajdują się zarówno systemy wykorzystujące
centrale analogowe, jak i cyfrowe posiadające:
 obudowy ocynkowane;
 metalowe przyciski wywołania;
 podświetlaną wizytówkę zabezpieczoną pleksą;
 otwieranie drzwi za pomocą kodu dostępu;
 dezaktywację źle odwieszonej słuchawki;
 wersje podtynkowe i natynkowe.

Każdy kto wybiera nasze usługi jest świadomy odstawowego wyposażenia
nowoczesnego i bezpiecznego budynku.

4. Serwis powykonawczy

Świadczone usługi przez firmę BreTerm cechuje najwyższy poziom
niezawodności oraz bezpieczeństwa.

Do każdego zlecenia wykonywana jest fachowa dokumentacja
powykonawcza zawierająca: opis systemu, skład wykorzystanych elementów,
schematy i rzuty oraz niezbędne pomiary odbiorcze warunkujące prawidłowe
działanie. Dzięki temu nasi serwisanci potrafią szybko i profesjonalnie
zlokalizować miejsce usterki oraz ją usunąć.

Również poprzez standaryzację urządzeń naszych systemów jesteśmy w
stanie zapewnić najwyższą jakość usług serwisowych, którą świadczymy na
terenie całego kraju. Stosujemy tylko starannie wyselekcjonowany sprzęt o
wysokich parametrach trwałości i użyteczności.

Naszym priorytetem jest spełnienie Państwa oczekiwań !

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Mile widziane wszelkie uwagi i propozycje.

Zapraszamy do
współpracy !!!

Godziny otwarcia:
pn. – pt. 8 00  16 00
soboty 8 00  1500

