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Vymenili sme viac ako 15 000
kusov svietidiel

Sme na trhu od roku
2008

Realizovali sme projekty za viac
ako 4 500 000,- € 

Pôsobíme v 6 krajinách
Európy 

... a nápady ožijú



Kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie

Našim zákazníkom ponúkame komplexne vypracovanú projektovú dokumentáciu, do ktorej je 
premietnuté i odborné poradenstvo školeného personálu a projektového tímu. Súčasťou týchto služieb 
je vybavenie všetkých povolení od orgánov štátnej správy.

Financovanie rekonštrukcie osvetlenia

Finančné prostriedky a možnosti firiem častokrát nepokrývajú náklady na komplexnú rekonštrukciu. 
Okrem štátnej dotácie prostredníctvom operačného programu dokážeme zabezpečiť financovanie 
rekonštrukcie osvetlenia prostredníctvom partnerských finančných domov.

Realizácia rekonštrukcie

Realizáciu rekonštrukcie zabezpečujeme dcérskou spoločnosťou OSMONT elektromontáže, s.r.o. , ktorá 
je súčasťou skupiny IMAO. Firma OSMONT elektromontáže, s.r.o. vlastní potrebnú techniku i široký 
tím ľudí. Ku každému projektu je pridelený projektový manažér. Jeho úlohou je zabezpečiť priebeh 
rekonštrukcie v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne. 

Servis

Našim zákazníkom ponúkame záručný i pozáručný servis diela. Pri prípadnej poruche vyšleme na hlásené 
miesto servisné vozidlo, ktoré zabezpečí opravu a sprevádzkovanie kompletnej svetelnej sústavy do 
niekoľko hodín podľa závažnosti poruchy. 

Výhody výmeny osvetlenia

- osvetlenie športovísk podľa požiadaviek normy
- zvýšenie komfortu na pracovisku / športovisku
- výrazná úspora elektrickej energie
- výrazná úspora finančných prostriedkov na platbách za elektrickú energiu

Našim zákazníkom ponúkame:



Od zamerania až po realizáciu

Našim zákazníkom ponúkame službu zamerania 
požadovaného piestoru, aktívnej profesionálnej konzultácie 
so zákazníkom, skreslenie požadovaného priestoru, 
vypracovanie komplexnej svetelno-technickej štúdie s 
analýzou podľa platných noriem a predpisov. Na mieru 
vyrobíme a zabezpečíme požadované komponenty 
od rozvádzačov po svietidlá. Zabezpečíme realizáciu 
rekonštrukcie s vlastným tímom ľudí a vlastnou technikou. 
Nastavíme a naprogramujeme prípadné stmievanie sústavy 
osvetlenia. Vypracujeme záverečnú štúdiu so svetelno-
technickým meraním, všetky potrebné dokumenty a 
zabezpečíme porealizačný servis.



Osvetlenie hál

Desiatky rokov staré osvetlenie v skladových, montážnych  a 
výrobných halách potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu pre 
svoje ďalšie bezpečné fungovanie. Cieľom výmeny osvetlenia 
je nielen moderné a dobre vyzerajúce halové priestory, ale 
aj úspora elektrickej energie, ktorá sa v konečnom dôsledku 
premieta do rozpočtu firmy. Vďaka technologickému 
pokroku a širokým možnostiam vo výbere vhodného 
osvetlenia dokážeme naším zákazníkom ponúknuť riešenie 
šité na mieru. Náš projektový tím pracuje s moderným 
technologickým a softvérovým vybavením. Aj vďaka tomu 
dokážeme zákazníkom pripraviť kompletnú projektovú 
dokumentáciu vrátane svetlo-technickej štúdie a všetky 
potrebné dokumenty, na základe ktorých je možné vykonať 
samotnú rekonštrukciu svetelnej sústavy. 



Referencie osvetlenie hál



Osvetlenie športovísk

Desiatky rokov staré osvetlenie v telocvičniach a iný 
športových priestorov potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu 
pre svoje ďalšie bezpečné fungovanie. Cieľom výmeny 
osvetlenia je nielen moderné a dobre vyzerajúce 
priestranstvo, ale aj úspora elektrickej energie, ktorá sa v 
konečnom dôsledku premieta do rozpočtu prevádzkovateľa. 
Vďaka technologickému pokroku a širokým možnostiam vo 
výbere vhodného osvetlenia dokážeme naším zákazníkom 
ponúknuť riešenie šité na mieru. Náš projektový tím pracuje 
s moderným technologickým a softvérovým vybavením. Aj 
vďaka tomu dokážeme zákazníkom pripraviť kompletnú 
projektovú dokumentáciu vrátane svetlo-technickej štúdie 
a všetky potrebné dokumenty, na základe ktorých je možné 
vykonať samotnú rekonštrukciu svetelnej sústavy. 



Referencie osvetlenie športovísk



Názov projektu

Letisko - Bratislava
Montážna hala Matador - Púchov
Výrobný závod PSA Peugeot Citroën - Trnava
Fakultná nemocnica Kramáre - Bratislava
Výrobno - skladová hala Danfoss Power Solutions - Považská Bystrica

Skladová hala - Cargo - parner logistic center - Dunajská Streda
Montážna hala Bruckner - Topoľčany
Shopping park Arkadia - Prievidza
Bioplynová stanica - Tvrdošín
Motážno-kompletizačná hala Premegas - Stará Turá
Skladová hala ConvaTec - Dolný Kubín
Spanner - Považská Bystrica
Asko - Trenčín
Bonfiglioli - Považská Bystrica
ITW - Bytča
DK Trade - Považská Bystrica
IMC - Považská Bystrica
IMC - Lipany
ČSPH - Púchov
Športová hala - Považská Bystrica
Futbalový štadión - Považská Bystrica
Plaváreň - Považská Bystrica
Hokejový štadión - Považská Bystrica
Korčuliarský chodník - Bytča
Futbalové ihrisko - Krásno nad Kysucou
Obchodná Akadémia - Považská Bystrica
ZŠ Domaniža
ZŠ a MŠ Chlebnice
6. ZŠ - Považská Bystrica

7. ZŠ  - Považská Bystrica

Referencie hál a športovísk:



Slovakia
IMAO electric, s.r.o.

Slovakia
OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Serbia
IMAO electric d.o.o.

Romania
IMAO ELECTRICRO solutions, S.R.L

Czech Republic
IMAO electric, s.r.o.

Croatia
IMAO electric d.o.o.

Bosnia and Hercegovina
IMAO electric BH d.o.o.

www . i m a og r o u p . c om

IMAO electric, s.r.o.
Mladeznicka 108

017 01 Povazska Bystrica
Slovakia

Phone:  +421 42 44 318 79
E-mail:   imao@imao.sk


