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Skupina IMAO zamestnáva viac ako
170 ľudí v 6-tich krajinách Európy

C E R TIF

120 MW
elektrickej energie z obnoviteľných
zdrojov

6 krajín
V súčasnosti má IMAO electric
zastúpenie v 6 krajinách Európy.
Slovensko, Česká republika,
Chorvátsko, Bosna a Hercegovina,
Rumunsko a Srbsko

História a vývoj
Vznik skupiny IMAO pod ktorou v súčasnosti pôsobí 7 spoločností v 6 krajinách Európy bol podnietený založením
prvej obchodnej spoločnosti IMAO electric, s.r.o. v roku 2008. Pôvodné profilovanie firmy v oblasti veľkoobchodného
a maloobchodného predaja elektroinštalačného materiálu a svietidiel bolo postupne doplnené o riešenia v oblasti
elektroinštalácií a tiež riešenia spojené s realizáciou projektov z obnoviteľných zdrojov energie. Skupina IMAO zastrešuje
viacero obchodných aktivít spojených pod hlavičkou značky, ktorá je úspešne etablovaná na slovenskom trhu, ale aj v
iných krajinách Európy.

Výsledkom práce skupiny IMAO sú viaceré úspešné projekty realizované na území Slovenska, ale aj v krajinách kde
IMAO pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. Realizované projekty z obnoviteľných zdrojov energie
v súčasnosti dodávajú viac ako 125 MW elektrickej energie. Zákazníkmi sa stali viaceré obce a mestá, v ktorých bola realizovaná
výmena verejného osvetlenia. V oblasti elektroinštalačných prác bola spolupráca realizovaná na viacerých úspešných projektoch
ako výstavba digitalizačného pracoviska pre Slovenský filmový ústav, rekonštrukcia krajského riaditeľstva Všeobecnej zdravotnej
poisťovne v Banskej Bystrici, výstavba bytových domov Ecohouse či Jégeho Alej v Bratislave.

Významné míľniky skupiny IMAO:
2017
2016
2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008

02/2008 - založenie spoločnosti IMAO electric, s.r.o., 10/2008 - založenie dcérskej spoločnosti v Českej republike

2009

Založenie dcérskej spoločnosti OSMONT, s.r.o., neskôr OSMONT elektromontáže, s.r.o.

2010

Realizácie prvých projektov z obnoviteľných zdrojov energie - fotovoltaické elektrárne na území Slovenska

2011

Sťahovanie spoločností do vlastných priestorov v Považskej Bystrici, rozširovanie skladových zásob

2012

IMAO ako generálny dodávateľ 10 MW bioplynových staníc na Slovensku, založenie dcérskych spoločností v Chorvátsku, Rumunsku a Bosne a Hercegovine

2013

Založenie dcérskej spoločnosti v Srbsku, realizácia fotovoltaických elektrárni v Rumunsku s celkovým výkonom 43 MW

2014

Expanzia spoločnosti a rozsiahle rozrastanie pracovného tímu

2015

Rozširovanie predajnej siete na Slovensku, výstavba bioplynových staníc v Srbsku a Rumunsku s celkovým výkonom 2,5 MW

2016

Realizácia projektov osvetlenia miest a obcí. Viac ako 15 000 kusov svietidiel. Fotovoltaické elektrárne v Rumunsku s celkovým výkonom 43 MW

2017

Rozšírenie výroby rozvádzačov, zahájenie výstavby dvoch bioplynových staníc v Srbsku

Cieľ a stratégia
Hlavným cieľom spoločností pracujúcich pod hlavičkou skupiny IMAO je komplexnosť to znamená poskytnúť zákazníkovi
kompletný servis od poradenstva, cez dodávku, montáž až po servis v ktorejkoľvek oblasti, v ktorej IMAO ponúka
svoje služby. Pre napĺňanie tohto cieľa je potrebný individuálny prístup ku každému projektu s ohľadom na špecifické
požiadavky zákazníkov, ktoré sú čoraz náročnejšie.

Portfólio skupiny IMAO v súčasnosti zákazníkom ponúka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veľkoobchodný a maloobchodný predaj elektroinštalačného materiálu, svietidiel a fotovoltických panelov
komplexné riešenia v oblasti elektroinštalácií, automatizácie a riadenia
realizácie projektov verejného osvetlenia
vypracovanie štúdie, osvetlenie interiéru a exteriéru budov
realizácie projektov z obnoviteľných zdrojov energie
energetické poradenstvo a administratívny servis spojený s prevádzkou obnoviteľných zdrojov energie
výroba rozvádzačov
realizácia projektov zateplenia budov
výstavba montovaných hál

Pre lepšie pokrytie a ľahšiu dostupnosť služieb je cieľom skupiny IMAO:
•
•
•
•
•

rozširovať predajnú sieť
sledovať aktuálne trendy v oblasti svietidiel a elektromateriálu
rozširovať portfólio služieb tak, aby bola zabezpečená komplexnosť
ponúkať inovatívne riešenia v každej oblasti pôsobenia,
získavať stále väčší podiel na trhu s energetikou

Zákazník

Návrh riešenia,
odborné
poradenstvo

Zmluvný servis

1

6
Realizácia,
predaj

2

5
4

Vypracovanie
cenovej ponuky,
projektovej
dokumentácie

3
Zapracovanie
pripomienok
zákazníka

Veľkoobchod a maloobchod
Veľkoobchod a maloobchod s elektroinštalačným materiálom a svietidlami je realizovaný prostredníctvom siete predajní
na území Slovenska, ale aj Českej a Chorvátskej republiky. Prostredníctvom obchodného zastúpenia sa pôsobenie v tejto
oblasti rozšírilo aj na krajiny, v ktorých nemáme kamenné predajne a svetelné showroomy. Vďaka spolupráci s najväčšími
výrobcami a dodávateľmi na svete majú zákazníci šancu vybrať si z bohatej ponuky elektroinštalačného materiálu a
svietidiel.

B2B
B2C

Svetelné showroomy sú pravidelne dopĺňané o novinky, ktoré kopírujú súčasný trend v interiérovom a exteriérovom osvetlení.
V prípade záujmu zákazníkov je možné ponúknuť odborné poradenstvo pri výbere a vhodnosti osvetlenia. S takouto službou sa
spája obhliadka priestorov, vypracovanie návrhu, cenovej ponuky ale aj samotná inštalácia svietidiel. Ponuka elektroinštalačného
materiálu zahŕňa široký sortiment produktov vyznačujúcich sa vysokou kvalitou. Tieto produkty sa snažíme ponúkať v najlepších
cenách tak, aby boli konkurencie schopné nielen v koncovom predaji, ale aj pri realizácií veľkých projektov. Naše predajne so
svietidlami a elektroinštalačným materiálom nájdete v Považskej Bystrici, Námestove, Tvrdošíne a Prešov. Tak isto je možné
navštíviť predajňu v mete Veľké Meziříčí v Českej republike alebo v hlavnom meste Chorvátska, v meste Zagreb.

Elektroinštalačný materiál
svietidlá

Široký
sortiment
od renomovaných
výrobcov

Elektromontáže
S predajom elektroinštalačného materiálu a svietidiel sa spája i samotná inštalácia týchto výrobkov, ktorú IMAO
zabezpečuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti OSMONT elektromontáže, s.r.o., ktorá sa zameriava na komplexné
riešenia v oblasti elektroinštalačných prác a realizácií projektov. Samostatné realizačné tímy pod vedením skúsených
projektových manažérov zabezpečujú inštaláciu na území Slovenska, ale aj na projektoch, ktoré skupina IMAO realizuje v
zahraničí. Pri realizácií takýchto projektov sa kladie dôraz na kvalitu, pričom celý projekt musí prebehnúť v stanovenom
termíne. Na každý projekt dohliada manažér, ktorý zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom vďaka čomu je možná pružná
reakcia na požiadavky investora. Po odovzdaní projektu je samozrejmosťou realizácia servisných zásahov zahrňujúcich
záručný i pozáručný servis, ktorý je dostupný na hotline linke fungujúcej 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

V ponuke služieb spoločnosti OSMONT elektromontáže, s.r.o. nájdete:
•
•
•
•
•
•
•

vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu
realizácia elektroinštalačných prác
realizácia prác spojených s výmenou verejného osvetlenia
realizácie projektov z obnoviteľných zdrojov
kamerové, požiarne, prístupové a zabezpečovacie systémy
výroba rozvádzačov
revízie a servis elektrických zariadení a iné

Projektové oddelenie
Vďaka najmodernejšiemu technickému a softvérovému vybaveniu je projektové oddelenie neoddeliteľnou súčasťou
práce skupiny IMAO. Predpokladom pre dobre realizovaný projekt je kvalitne spracovaná projektová dokumentácia. S tým
sú spojené obhliadky terénu, svetlo-technické merania, prípravy štúdií a iných dokumentov, na základe ktorých je možné
žiadať orgány štátnej správy o stavebné povolenia, po ktorých nasleduje samotná realizácia diela. Vďaka projektovému
oddeleniu je IMAO schopné spracovať predstavy zákazníkov do podoby technických výkresov, ale aj 3D vizualizácií.

Servis
Hotline 24/7 :
+421 917 559 559
Servisné
oddelenie
pracuje
nepretržite
počas celého roka 24 hodín denne. Cieľom je
zabezpečiť plynulý chod inštalácií tak, aby naši
zákazníci prípadné poruchy vôbec nepocítili.
Pre tento účel funguje servisná linka, na ktorej
je možné nahlasovať vzniknuté problémy
alebo konzultovať poruchy so servisným
technikom. Servis a revízie sú vykonávané
nielen pre zmluvných klientov, ale aj nových
zákazníkov, ktorí potrebujú vykonať opravu,
revíziu či renováciu zariadenia tak, aby spĺňalo
a vyhovovalo platným normám a požiadavkám.

Výroba rozvádzačov
Výroba vlastných rozvádzačov je predpokladom pre kvalitne realizovaný projekt nakoľko pri výrobe sa používajú iba
preverené komponenty od svetoznámych výrobcov a značiek. Komponenty osádzané do rozvodníc s trvalou povrchovou
úpravou sú následne dodávané na miesto určenia, kde prebieha ich zapojenie a testovanie. K takýmto rozvodným
skriniam je samozrejme priložená všetka potrebné technická dokumentácia, ktorá vyhovuje technickým normám.
Samozrejmosťou je vystavenie revíznej správy i prípadný záručný a pozáručný servis.

Fotovoltaika
Využívanie obnoviteľných zdrojov na získavanie energie neustále narastá a stáva sa cieľom mnohých národných, ale aj
medzinárodných organizácií, ktoré volajú po rozširovaní takýchto riešení po celom svete. Výskum a vývoj v oblasti fotovoltiky
prináša na trh neustále novinky zamerané na zefektívnenie premeny svetla na elektrickú energiu. Fotovoltické systémy alebo
inak povedané solárne systémy je možné vidieť na rovinatých poliach i strechách domov či priemyselných budov. Premenu
slnečného žiarenia na elektrickú energiu zabezpečujú fotovoltické panely rôznych rozmerov a výkonov. IMAO realizovalo
množstvo projektov a inštalovaný výkon našich realizácií prevyšuje viac ako 100 MW.

Zemné inštalácie
Zemné inštalácie sú umiestňované na voľných priestranstvách. Pri inštalácií a projektovaní veľkých solárnych parkov sú
zohľadňované viaceré faktory ako je sklon konštrukcie, orientácia celej elektrárne vzhľadom na svetové strany. Fotovoltaická
elektráreň predstavuje ekologický zdroj energie. Pri svojom fungovaní elektráreň nevyrába žiadne emisie, nezaťažuje životné
prostredie a dokáže vyrobiť dostatok elektrickej energie pre obce či mestá. IMAO ponúka vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
projektu, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zastupovanie investora pred orgánmi štátnej správy, realizáciu
diela, pripojenie do siete, online monitoring a taktiež kompletný servis.

Strešné inštalácie
Výskum a vývoj fotovoltických panelov, prispôsobovanie legislatívy smerom k väčšiemu využívaniu slnečnej energie, ale aj
medzinárodné stratégie a ciele v rámci Európskej únie sú dôsledkom neustáleho rastu strešných inštalácií v mnohých krajinách
Európy. Na strechách domov a firiem vyrastajú elektrárne, ktoré majiteľom zabezpečujú energetickú sebestačnosť čo v
konečnom dôsledku vedie k znižovaniu nákladov na energie a peňažnej úspore rádovo v stovkách Eur ročne. Malé systémy pre
rodinné domy je možné pripojiť do rozvodnej siete, prípadne akumulovať vyrobenú energiu do zásobníka vody, špeciálnych
batérií alebo zásuviek v dome.

80+
MW

elektrickej energie
zo slnka

Monitoring a správa zariadenia
Po inštalácií a zapojení fotovoltaickej elektrárne či bioplynovej stanice IMAO ponúka
možnosť monitorovať výrobu zariadenia prostredníctvom online monitoringu,
ktorý nepretržite kontroluje chod elektrárne. Prostredníctvom webového rozhrania
tak zákazník získava neustálu kontrolu nad výrobou energie. V prípade poruchy na
miesto dorazí servisný tím, ktorý odstráni problém v čo najkratšom možnom čase.
V prípade zmluvnej spolupráce IMAO zabezpečuje online monitoring zariadenia
prostredníctvom vlastného monitorovacieho oddelenia, ktoré zaznamenáva
výrobu energie a následne tieto hlásenia posiela na príslušné orgány štátnej správy,
tak ako žiada zákon. Neustále zmeny v legislatíve a ich sledovanie prechádzajú zo
zákazníka na IMAO pričom o všetkých novinkách je zákazník včas informovaný.

Hybridný ohrev vody
Hybridné ohrievače predstavujú technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistého zdroja energie. Elektrická energia
z fotovolataických panelov ohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie výhrevnej špirály, čím dochádza
k eliminácií strát vyrobenej energie. Zariadenia tak pracuje veľmi efektívne. Výhodou riešenia je variabilita umiestnenia
panelov, bezúdržbová prevádzka a jednoduché prepojenie so zásobníkom vody. Hybridný ohrev nachádza svoje miesto nielen
v rodinných domoch ale i penziónoch či malých hoteloch a reštauráciách.

Off-grid systémy
Ostrovný systém alebo Off-grid systém je určený pre miesta bez elektrickej prípojky k verejnej sieti. Tieto systémy nachádzajú
uplatnenie napríklad na chatárskych domčekoch, eko-domoch alebo farmách. Fotovoltické panely premieňajú slnečné
žiarenie na elektrickú energiu a výstupom je napätie 230V s možnosťou pripojenia spotrebičov ako sú žiarovky, nabíjačky,
rádio, notebook, televízia a iné. Vyrobená energia je uložená vo veľkokapacitných bezúdržbových batériách, ktoré sú pripojené
k systému.

Bioplynové stanice

20+

projektov
realizovaných
na Slovensku
a v zahraničí

Bioplynové stanice
Premena organického odpadu na elektrickú energiu je možná vďaka bioplynovej stanici, v ktorej dochádza k produkcií
bioplynu, ktorý je následne spaľovaný pomocou kogeneračnej jednotky. IMAO je lídrom v oblasti projektovania, realizácie
a servise takýchto zariadení. V procese premeny odpadu vzniká nielen čistá, ekologická energia, ale aj odpadové teplo
vhodné na vykurovanie priemyselných areálov a hospodárskych budov. Ďalším výstupom je hnojivo vhodné na ďalšie
využívanie v poľnohospodárstve. Vďaka enormne nízkemu zaťaženiu ovzdušia emisiami radíme tento typ elektrární medzi
najekologickejšie obnoviteľné zdroje, aké v súčasnosti ľudstvo využíva. Výhodou bioplynových staníc je stabilita dodávky
elektrickej energie a hlavne predvídateľnosť produkcie a výroby.

IMAO v rámci bioplynových staníc ponúka:
•
•
•
•
•
•
•
•

posúdenie uskutočniteľnosti projektu
projekčný návrh bioplynovej stanice
financovanie projektu, vypracovanie rizikovej analýzy
zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
realizáciu stavby
dodávku technológie a pripojenie
monitoring výroby vrátane vyhodnocovanie efektívnosti
servis a údržbu celého zariadenia

V roku 2012 bolo IMAO dodávateľom 10 bioplynových staníc na
území Slovenska. V súčasnosti sú realizované viaceré projekty
i v zahraničí. Vďaka neustálemu technologickému pokroku v
spracovaní organického odpadu a jeho následnom pretváraní
na elektrickú energiu IMAO ponúka najmodernejšie technológie
v spojení so skúsenosťami z predchádzajúcich projektov a realizácií.

Osvetlenie
Vďaka bohatým skúsenostiam, širokej ponuke svetových značiek a komunikácií s výrobcami svietidiel ponúka IMAO i služby v
oblasti poradenstva, dodávok a osvetlenia interiéru a exteriéru. Svietidlá sú špecifickým doplnkom a v prostredí interiéru patria
v súčasnosti k dizajnovým prvkom, ktoré dotvárajú celkový efekt. Okrem odporúčaní spojených so správnym rozmiestneným
svetelných bodov v priestore majú zákazníci možnosť získať i vypracovanie svetlo-technickej štúdie, ktorá pomáha pri výbere
vhodného riešenia. Kombináciou viacerých možných riešení dokáže svetlo preniknúť do každého kúta miestnosti, čím možno
zabezpečiť optimálne osvetlenie podľa stanovených noriem.

Verejné osvetlenie
Mnohé mestá a obce v súčasnosti pristupujú k renovácií verejného osvetlenia a to nielen z dôvodu havaríjného stavu svetelnej
sústavy, ale aj z dôvodu úspory nákladov na prevádzku a správu. Svetelné body využívané v minulosti dnes nahrádza moderná
LED technológia, ktorá prenikla do oblasti verejného osvetlenia a stáva sa štandardom v pouličnom osvetlení. Vďaka dlhej
životnosti LED čipov a novým technológiám je možné ovládať celú svetelnú sústavu prostredníctvom riadenia verejného
osvetlenia a optimalizovať tak prevádzkové náklady i náklady na údržbu a servis. Skupina IMAO realizovala výmenu verejného
osvetlenia v mnohých mestách a obciach na Slovensku, ale aj v zahraničí kde aktívne pôsobia dcérske spoločnosti IMAO. Na
výmenu verejného osvetlenia mestá v súčasnosti využívajú rôzne formy dotácií a podpory zo strany štátu a štruktúr Európskej
únie s cieľom zvýšiť bezpečnosť v uliciach a znížiť náklady na verejné osvetlenie. V prípade týchto projektov je IMAO spoľahlivým
partnerom so skúsenosťami z mnohých úspešne realizovaných projektov.

15tis.

vymenených
alebo osadených
svetelných
bodov

V oblasti osvetlenia IMAO ponúka:
•
•
•
•
•
•

dodávku a montáž svietidiel podľa technickej špecifikácie
odborné poradenstvo pri výbere vhodného osvetlenia
vypracovanie svetlo-technickej štúdie a technickej dokumentácie
realizáciu výmeny verejného osvetlenia a s tým spojené revízie
osvetlenie interiéru a exteriéru
štúdie zamerané na úsporu energie vo výrobných halách a energetické poradenstvo

Solárne LED osvetlenie
Solárne, hybridné LED svietidlá a svetelné systémy sú jednou z foriem využívania slnečnej energie ako novej alternatívy,
ktorá zabezpečuje svetlo aj tam, kde nie je možnosť prípojky k verejnej elektrickej sieti. V priebehu dňa je elektrická energia
vyrobená z panelov uskladňovaná v bezúdržbových batériách z ktorých svetelný zdroj čerpá energiu počas nočných hodín.
Takýto LED svetelný zdroj napojený na fotovoltický systém je možné regulovať a zabezpečiť svetlo v požadovanom čase.
Tieto systémy v súčasnosti nachádzajú uplatnenie pri osvetľovaní verejných priestranstiev, námestí, parkov, parkovacích
plôch ale aj reklamných bilbordov a podobne.

Referencie
Z bohatých referencií vyberáme to najlepšie z našej práce ...
Fotovoltické elektrárne
Typ

Lokalita

Počet inštalácií

Celkový výkon

Slovensko

63

3 838 kW

Zemné inštalácie

Slovensko

22

31 317 kW

Zemné inštalácie

Rumunsko

9

43 000 kW

Lokalita

Počet BPS

Celkový výkon

Bioplynová stanica

Slovensko

18

16 088 kW

Bioplynová stanica

Rumunsko

1

635 kW

Bioplynová stanica

Srbsko

5

3 550 kW

Strešné inštalácie

Bioplynové stanice
Typ

Verejné osvetlenie
Typ
Osvetlenie miest a obcí
Mesto Baia Mare - osvetlenie Off-grid
Mesto Olovo - osvetlenie

Lokalita

Počet projektov

Počet svetelných bodov

Slovensko

40

14 985

Rumunsko

1

94

Bosna a Hercegovina

1

67

Elektroinštalácie
Názov projektu

Lokalita

Popis prác

Penzión Šabata

Česká Republika

SFU Bratislava

Slovensko

Elektroinštalácia, osvetlenie , EZS, EPS, evakuačný rozhlas, CCTV, štrukt. kabeláž

Trafostanica - Vaša, s.r.o., Nováky

Slovensko

Trafostanica, elektroinštalácie

John Garfield, Trenčín, BA, Poprad

Slovensko

Elektroinštalácia, osvetlenie, štruktúrovaná kabeláž

SAV- Bratislava

Slovensko

Dodávka a inštalácia rozvádzačov

EVPU Nová Dubnica

Slovensko

Dodávka a inštalácia rozvádzačov

Danfoss Power

Slovensko

NN rozvody, úprava rozvádzačov, prekládka technológie

Polyfunkčný objekt Púchov

Slovensko

Elektroinštalácia osvetlenie, štruktúrovaná kabeláž, EZS, CCTV

Hala KAMON

Slovensko

Rozvody NN, rozvádzače, svietidlá, EZS, CCTV

Zimný štadión Pov. Bystrica

Slovensko

Výmena osvetlenia

Kraj. riaditeľstvo VZP Ban. Bystrica

Slovensko

Elektroinštalácia , rozvádzače, osvetlenie, štrukt. kabeláž, EPS, EZS, CCTV , EVAK

Kino Lumiere, Bratislava

Slovensko

Elektroinštalácia, osvetlenie

Výrobná hala Viena international

Slovensko

Elektroinštalácia , rozvádzače, osvetlenie, štruktúrovaná kabeláž,EZS, CCTV

Bábkové divadlo Žilina

Slovensko

Elektroinštalácia, osvetlenie

STU Bratislava

Slovensko

Rozvádzače VN, NN, SM6, rozvodňa VN - úprava rozvodov, prekládka VN časti

SEZ Krompachy

Slovensko

Monitoring energií, elektroinštalácie

OC Brojo Pov. Bystrica

Slovensko

Elektroinštalácia , rozvádzače, osvetlenie, kabeláž, EZS, CCTV, trafostanica

ELVOD

Slovensko

Rozvádzače a dodávka trafostanice

ECOHOUSE Bratislava

Slovensko

Elektroinštalácia, rozvádzače, osvetlenie, štrukt. kabeláž, EPS, EZS, CCTV , EVAK

Bytový komplex Jégeho Alej BA

Slovensko

Elektroinštalácia , rozvádzače, osvetlenie EPS, EVAK

Rybia farma Handlová

Slovensko

Trafostanica, rozvádzače, elektroinštalácie, VN prípojka

Výrobná hala Sauer Danfoss PB

Slovensko

Výmena osvetlenia, monitoring energií

Akadémia ozbroj. síl Lipt. Mikuláš

Slovensko

Rekonštrukcia a modernizácia trafostanice TS1

SFÚ digitalizačné pracovisko

elektroinštalácia, rozvádzače, osvetlenie, fotovoltaický ohrev vody

Všeobecná zdravotná poisťovňa - krajské riaditeľstvo BB

Hala Sauer Danfoss PB

www.imaogroup.com

IMAO electric, s.r.o.

Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Slovensko
+421 42 44 318 79
imao@imao.sk
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