»

PREDSTAVITEV

Intelli.house

Inteligentna lahkost bivanja
..Domovanje sodobnega človeka je izpolnjeno s številnimi tehničnimi pripomočki. Naprave za osvetlitev, klimatizacijo, komunikacijo in
zabavo so že splošni standard našega časa. Resničnost jutrišnjega dne je avtomatizacija vseh domačih aparatov in sistemov..

Pri Intelli.park to počnejo že danes. Po meri nam
namreč lahko izdelajo dovršen sistem elektronskih naprav, ki sledi vsem našim potrebam in
željam. Z naprednim centralnim upravljanjem
tako omogočijo enostavno uporabo in nadzor.

lobne, krmilne, telekomunikacijske in informacijske tehnologije pri nas. V svojem delu iščejo
presežke. Sodelujejo z najboljšimi proizvajalci sistemov in opreme na svetu. Nove tehnologije presegajo meje včeraj mogočega. Če želimo ostati
uspešni, moramo živeti jutrišnji dan. Znanje in
izkušnje širijo v vsakem trenutku. Uspešno končani
projekti v preteklosti in zadovoljstvo naročnikov so
garancija za dobro delo tudi v prihodnje.

Lasten razvoj

Inteligentne rešitve upoštevajo naše navade,
nastavitve pa lahko spreminjamo tudi s preprosto uporabo mobilnega telefona ali prek interneta. Pri svojem delu sodelujejo z izbranimi svetovnimi ponudniki vrhunske elektronske opreme. Njihove rešitve so plod dobrega dela, bogatega znanja in dolgoletnih izkušenj, tudi s
področja najzahtevnejših profesionalnih sistemov. Zaupajte jim svoje sanje in se prepustite
zapeljivemu ugodju bivanja.

Intelli.park - Obljuba kakovosti
Intelli.park je vodilni ponudnik vrhunskih rešitev na
na področju avdio, video, multimedijske, svet-
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Računalniške novice

Nekatere sistemske aplikacije zahtevajo izdelke, ki
jih ni mogoče kupiti na tržišču. Njihov razvojni
oddelek se ukvarja z načrtovanjem in izdelavo
vseh potrebnih manjkajočih komponent. S svojim znanjem in izkušnjami zagotavljajo visoko kakovost izvedbe iz najboljših sestavnih delov.

Dobava opreme
Blagovne znamke, ki sestavljajo njihovo prodajno ponudbo, so vrhunci razvoja sodobne elektronike. Vsaka od njih je zmagovalec na svojem
področju. Z rešitvami po meri naših želja in okusa bodo presegli meje pričakovanj.

poro kupcem v obdobju garancije kakor tudi zunaj nje. Strokovno usposobljen kader poskrbi, da
so servisne storitve hitre in učinkovite.

Zastopanje domačih in tujih proizvajalcev
V vsakem odtenku svojega dela sledijo ideji popolnosti. Na tej poti iščejo družbo najboljših. Sodelujejo z izbranimi ponudniki avdio, video in multimedijskih rešitev, ki postavljajo svetovne standarde tehnološke dovršenosti. V svojih povezavah
iščejo odgovore na vprašanja jutrišnjega dne.

Svetovanje
Svojim kupcem pomagajo s svetovanjem na
vseh stopnjah projekta. Glede na konkretne
zahteve vedno poiščejo optimalno rešitev.
Njihove strokovne ekipe s svojim bogatim
znanjem in izkušnjami zagotavljajo visoko kakovost storitev, ki natančno uresničujejo želje
vsakega naročnika posebej.
(P.R.)

Montaža, inštalacija 			
in vzdrževanje opreme

Zagotavljajo kakovostno montažo in inštalacijo
vseh elementov v projektu. Omogočajo vso pod-
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