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APsystem s.r.o.
IČ: 28711165
Sídlo:Jiráskova 570 411 08 Štětí.
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27963.

POBOČKA PRAHA
Adresa:        Pikrtova 1314/7 140 00 Praha 4 - Nusle
Email:          info@apsystem.cz
Telefon:         +420 222 364 555
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Profil společnosti

 Naše společnost APsystem s.r.o. s centrálou na Praze 4, již od roku 2007
poskytuje komplexní služby v oblasti elektronického zabezpečení objektů.

 Instalujeme a servisujeme zabezpečovací, signalizační, přístupové,
monitorovací a další systémy poptávané institucemi, bytovými
domy a soukromými investory. Na základě cenově výhodných servisních
smluv, dohlížíme na zajištění bezchybného chodu všech systémů a jeho
jednotlivých zařízení. Tím je našim klientům zabezpečena nejvyšší
dostupná úroveň komfortu a také maximální životnost všech komponent.
 Pro realizaci nových zakázek jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru,
disponujeme veškerými potřebnými zkušenostmi, vybavením a kapitálem.

 Ke každému projektu a poptávce přistupujeme individuálně.
Proto u nás neočekávejte naddimenzované paušalizované
ceny, nýbrž na míru sestavené a férové cenové kalkulace, ve
kterých jsou zahrnuty pouze kvalitní materiály, zařízení a práce
zkušených pracovníků. Pouze tak jsme schopni poskytovat služby
na takové úrovni, kterou jednotlivé zakázky vyžadují. 

• IP kamerové systémy
• Zvonkové systémy
• Přístupové systémy
• Servis systémů a zařízení
• Kabelové trasy
• Rekonstrukce elektrických stoupaček
• Elektronické zabezpečovací systémy
• LED osvětlení pro bytové domy
• Úklidové práce (manuální a strojní)
• Poradenství a zpracování
   �nančních plánů

naše hlavní činnosti:

 ,,Jsme hrdými a spolehlivými partnery desítek domů a řady společností po celé Praze.
Máme za sebou tisíce úkonů vázaných k námi poskytovaným službám a dodáváme

výhradně systémy, zařízení a materiály od prověřených předních výrobců.“ 

• Jsme specialisté na bytové domy. 

• Provádíme BEZPLATNOU analýzu a zpracování individuálních cenových kalkulací.

• Poskytujeme odborné poradenství a navrhujeme vhodná řešení.

• Pomáháme zvyšovat úroveň zabezpečení a komfortu v objektech.

• Staráme se o výstavbu a také o potřebný servis systémů a zařízení.



IP kamerové systémy

Hlavní funkce a výhody
IP kamerového systému

 Kamerové systémy již dávno nejsou součástí zabezpečení
pouze velkých �rem. Dnes patří ke standardním prvkům
zabezpečení prakticky všech typů objektů. Může za to 
zejména cenová dostupnost, snadná instalace, intuitivní
obsluha, nízké provozní náklady a efekt, který kamerové
systémy do každého objektu přináší.

 Ať už je tedy Vaším cílem prevence kriminality, zvýšení
pocitu bezpečí, nebo neukáznění obyvatelé v bytovém
domě, kamerové systémy budou Vaším pomocníkem a
neúnavným strážcem. Nemusíte se tak již spoléhat na
dobré oko souseda, nebo na štěstí při pátrání po pachateli. 

 Rozhodnutí pro instalaci kamerového systému je ale pouze 
prvním krokem. Je zapotřebí vybrat správná a kvalitní
zařízení s funkcemi, které opravdu využijete. Proto Vám rádi
doporučíme to nejlepší možné řešení právě pro Váš objekt
s ohledem na Vaše konkrétní potřeby, požadavky a �nanční
možnosti. 

 Dodáváme kamerové systémy vždy a výhradně od předních
světových výrobců Geovision a Hikvision. Tito výrobci se
vyznačují vysokou kvalitou, širokým výběrem a dlouhou
živostností zařízení s rozumnou cenovou hladinou. 

• snadná instalace
• možná budoucí rozšiřitelnost systému
• široký výběr zařízení a chytrých funkcí
• cenová dostupnost
• nonstop provoz a dlouhá živostnost
• až 4K rozlišení a 120dB WDR
• inteligentní detekční funkce
• noční vidění s přísvitem EXIR
• komprese záznamu H.265+
• záloha nahrávky na SD kartu při výpadku
  LAN spojení s NVR
• noti�kace o poplachových událostech
• náhled kamer a přehrávání záznamů 
  odkudkoliv na všech typech zařízení
  (vč. mobilních zařízení)
• antivandal provedení
• ochrana IP67, IP66 & IK10
• automatická alokace IP adresy

Kde instalujeme kamerové systémy nejčastěji:

BYTOVÉ DOMY
(vstupy, sklepy, výtahy, dvory, společné a nebytové prostory, garáže....)

FIRMY A INSTITUCE
(kanceláře, obchodní prostory, interiéry, exteriéry, sklady, parkoviště....)
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IP kamerové systémy

Přehled inteligentních detekčních funkcí
(video analýza VCA)

 S výstavbou kamerového systému souvisí navazující úkony,
jako je např. správné nastavení systému, jeho poplachových
událostí nebo školení kompetentních osob, kteří budou mít
do kamerového systému přístup. Jeho ovládání naštěstí není
složitější než základní obsluha PC, proto Vás naučíme 
především jak pracovat se záznamem a s osobními údaji. 
Všechny námi postavené kamerové systémy, jsou v naprostém
a striktním souladu s platnou legislativou.
 
O technickou stránku kamerového systému a jeho údržbu se navíc starat nemusíte. Všechny námi dodávané systémy
také servisujeme dle předem nastavených servisních smluv a staráme se o jejich maximální možnou životnost.

Jste rozhodnuti pro pořízení kamerového systému?
Nebo jen chcete získat představu o vhodném individuálním řešení a cenách pro Váš objekt?

Pro BEZPLATNÉ sestavení cenové kalkulace nás kontaktujte telefonicky, emailem nebo pomocí našeho online
formuláře na našich internetových stránkách www.apsystem.cz v sekci kamerové systémy.
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Zvonkové systémy

 Zvonkové systémy jsou již po dekády považovány za základní vybavení bytových domů a dalších typů objektů.
Nejsou pouhým dorozumívacím prostředkem, ale také zabezpečovacím prvkem a ochranou před vstupem
neoprávněných osob do objektu.

 Na trhu nalezneme řadu výrobců a dodavatelů zvonkových systémů, kteří se liší především kvalitou provedení,
použitými materiály, cenou a navazující životností. Díky zkušenostem a datům, která máme z našich realizací přímo
od klientů, proto instalujeme pouze ty zvonkové systémy, u kterých můžeme zaručit potřebnou kvalitu a životnost
za výhodné ceny.

,,Naše společnost APsystem s.r.o. dodává, instaluje a servisuje primárně zvonkové a přístupové
systémy ryze českého výrobce Czechphone®, který disponuje ochrannou známkou Český výrobek.

Díky úzké spolupráci s tímto výrobcem, jsme schopni našim klientům zajistit individuální řešení
sestavené na míru jejich potřebám a �nančním možnostem.“

funkce dodávaných
zvonkových systémů

  Vybrané funkce:
• lze doplnit o přístupový systém
• LED podsvětlení
• tabla s elektronickým papírem pro snadnou
správu jmenovek pomocí Wi-Fi a telefonu 
• interkom – interní komunikace mezi uživateli
• funkce ALARM zabezpečení bytu v domácím telefonu
• možnost ovládat různá externí zařízení
(výtahy, osvětlení, brány atd..)
• hlasové navádění ve zvonkovém table
• možnost napojení externích kamer
• možnost napojení GSM modulu pro zasílání
alarmových zpráv a přesměrování hovorů ze 
zvonkového tabla na mobilní telefon uživatele

E-INK

• unikátní využití elektronického papíru
  ve zvonkových tablech
• konec tisknutí jmenovek a rozebírání modulů
  (jména na displeji nastavíte bezdrátově přes Wi-Fi)
• řazení podle čísla bytu, nebo podle abecedy
• nulová spotřeba elektrické energie e-ink displeje
• využití ve všech typech zvonkových systémů
• viditelnost jmenovek jako na klasickém papíře

BEZPLATNÉ PŘEDVEDENÍ
ZVONKOVÝCH SYSTÉMŮ U VÁS!

 Chcete vidět zvonkové systémy v akci
před jejich pořízením? Máme pro Vás
připraveny speciální ukázkové kufry, 
které Vám na BEZPLATNOU konzultaci
rádi přineseme a Vy se tak sami můžete
přesvědčit o funkcích, kvalitě použitých
materiálů a jejich výhodách.
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Zvonkové systémy
Typy systémů a porovnání jejich funkcionalit

MELODY
(audio/video)

 Nová generace domácí dorozumívací
techniky Czechphone® promění jakýkoliv
dům v inteligentní a hlavně bezpečné
obydlí.  Audio/video systém MELODY
pomáhá zajistit komunikaci a kontrolovaný
vstup do bytových domů vč. možné interní
komunikace mezi dvěma účastníky. Zamezuje vstup
nežádoucím osobám do objektu a integrovaný alarm v každém
domácím telefonu a systém propojení kabeláže umožňuje zabezpečit majetek ve všech bytech. Při zapojení GSM
modulu, který zvládne obsloužit až 250 telefonních čísel, je pak možné nechávat si přesměrovávat zmeškaná zvonění
přímo na určený telefon, případně si nechávat zasílat noti�kace SMS zprávami.

 DUOplus+ je dvoudrátový systém s rozšířenou
nabídkou funkcí pro uživatele a ještě větší
jednoduchostí zapojení při montáži. Systém
využívá nejnovější pokročilé mikroprocesory,
které zajišťují technologický pokrok výrobků.
Technologie je určena pro všechny typy objektů.

DUOplus
(audio)

DUO standard
(audio)

 Dvoudrátový systém DUO Standard je navržen
tak, aby splnil potřeby a přání běžných uživatelů.
Zvonková tabla i domácí telefony se snadno
ovládají, umožňují jednoduchou montáž a při
komunikaci zajišťují kvalitní audio přenos.
Systém je plně funkční i na stávajících neporušených
rozvodech a je určen především pro komunikaci v
bytových domech a větších komerčních objektech.

Jste rozhodnuti pro rekonstrukci nebo pořízení nového zvonkového systému?
Nebo jen chcete získat představu o vhodném individuálním řešení a cenách pro Váš objekt?

Pro BEZPLATNÉ sestavení cenové kalkulace nás kontaktujte telefonicky, emailem nebo pomocí našeho online
formuláře na našich internetových stránkách www.apsystem.cz v sekci zvonkové systémy.



Pro bližší informace nás kontaktujte na www.apsystem.cz7

Přístupové systémy

Hlavní funkce a výhody
přístupového systému s řídící jednotkou CB20

 Přístupové systémy se těší stále větší oblibě, a to nejen u institucí a �rem. Stále větší popularitu získávají především
u bytových domů, kterým přechod z dnes již zastaralého způsobu otvírání vstupů klíči, přináší nejen komfort, ale
zejména přehled v klíčovém hospodářství a citelné úspory �nančních prostředků. Zároveň jsou dnešní přístupové
systémy plně kon�gurovatelné a dokáží splnit i ty nejnáročnější požadavky jejich uživatelů. Díky tzv. "Superčtečce"
umíme jako identi�kátor legálního vstupu do objektu používat jakékoliv identi�kátory. Např. čipy, které už vlastníci
mají, některé typy karet, školní karty na obědy nebo mobilní telefony (Bluetooth).
 
Jako u všech jiných typů zařízení a systémů, jsou také u přístupových systémů výrazné rozdíly v kvalitě, v životnosti,
ve funkcích a v neposlední řadě v cenách. 

 ,,Stejně jako zvonkové systémy, tak i přístupové systémy odebíráme od ryze českého výrobce
Czechphone®, díky čemuž jsou oba tyto systémy plně kompatibilní a je možné je instalovat jako

jeden celek. Naše společnost APsystem s.r.o. přístupové systémy nejen instaluje, ale také servisuje.“

• různé úrovně přístupů
restrikce na čtečku, časové restrikce, nastavení jednotlivců nebo skupiny
• možnost správy přes insternet odkudkoliv a na čemkoliv
Díky webovému rozhraní aplikace synapp, je možné spravovat systém přes
pc, tablet, telefon nebo notebook.
• analýza dat
Snadné filtrování výpisu průchodů a grafy o využívání jednotlivých čteček.
• notifikační zprávy
Dlouho otevřené vstupní dveře? Systém vám dá vědět emailem, pokud je připojen
k internetu, nebo Vám zašle SMS zprávu, pokud máte připojen GSM modul.
• neomezené záznamy
Systém má neomezený počet záznamů a čipů.
• malý/velký
Na jednu řídící jednotku CB20, je možné připojit až 250 čteček.
• inteligentní systém
K řídící jednotce CB20, je možné připojit prvky inteligentního systému.
(např. iDŮM, zabezpečovací systém, řízení teplot apod.) 
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Přístupové systémy

  Je určen pro systémová řešení elektronické kontroly vstupů (EKV). Možnosti využití
tohoto systému jsou bohaté, navíc je systém jednoduchý na obsluhu a díky aplikaci
Synapp získává správce objektu všechny funkce, které očekává od moderního
přístupového systému. To jsou zejména různá nastavení typů úrovní přístupů a
restrikcí (na čtečku a časové).
 Po připojení k internetu, je pak díky jednoduchému webovému rozhraní možné systém pohodlně spravovat ze
všech zařízení s webovým prohlížečem (PC, chytrý telefon, tablet, notebook). Při zakomponování GSM modulu, je
pak možné dostávat noti�kace systému nejen na email, ale také přímo na telefon SMS zprávou (např. dlouhé
otevření vstupních dveří).  S touto řídící jednotkou také komunikují po sběrnici čtečky a zařízení, která mohou
následně vykonávat různé akce (otevření dveří, turniketu, brány, atd.). Díky aplikaci Synapp Cloud, je pak možné
vytvářet celky menších systémů. 

Typy systémů (řídících jednotek)

 Řídící jednotka PS2.5 je ideální pro středně velké přístupové systémy. Díky bluetooth
modulu je možno přístupový systém spravovat bez nutnosti fyzického zásahu do
systému. Zaznamenává rok, měsíc, den, hodinu a minutu přístupu. Umožňuje také
nastavení časových restrikcí na všechny čtečky pro jednotlivé uživatele. K této řídící
jednotce je možné připojit až 100 čtecích zařízení a připojení na sběrnici umožňuje
vzdálenou / společnou správu a kon�guraci.

Přístupový systém s řídící jednotkou
Czechphone® CB20 a aplikací Synapp

Přístupový systém s řídící jednotkou
PS2.5

Autonomní přístupový systém s řídící
elektronikou PS2

 Autonomní přístupový systém s řídící elektronikou PS2, je určen pro jednoduchou
elektronickou kontrolu vstupu, která obsahuje malý počet čtecích zařízení. Hlavním
rozdílem oproti systémovým řešením je oddělené uchovávání seznamů čipů a záznamů
o průchodech. Když se tedy změní seznam čipů, musí se tato změna provést také ve všech čtečkách.
Díky bluetooth modulu je možno přístupový systém spravovat bez nutnosti fyzického zásahu do systému. 

   CB20           PS2.5            PS2
Počet záznamů o průchodech  Neomezeně  8000   2000
Počet uživatelů (čipů/karet)  Neomezeně  1000   1000
Restrikce na přístupový bod         ANO   NE   NE
Časové restrikce           ANO  jen na všechny čtečky  jen na všechny čtečky
Počet přístupových bodů          až 250  až 100     1
Správa přes internet          ANO   NE   NE
Správa přes Bluetooth          NE   ANO   ANO

Jste rozhodnuti pro rekonstrukci nebo pořízení nového přístupového systému?
Nebo jen chcete získat představu o vhodném individuálním řešení a cenách pro Váš objekt?

Pro BEZPLATNÉ sestavení cenové kalkulace nás kontaktujte telefonicky, emailem nebo pomocí našeho online
formuláře na našich internetových stránkách www.apsystem.cz v sekci přístupové systémy.
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Servis systémů a zařízení

PLÁNUJEME DODÁNÍ SYSTÉMU OD VÁS.
Pokud plánujete dodání kteréhokoliv systému (kamerový, zvonkový, přístupový atd.) od naší společnosti APsystem s.r.o., doporučíme Vám
již před jeho samotnou výstavbou vhodné intervaly jednotlivých servisních úkonů spojených s pravidelnou údržbou, a to v závislosti na
daný systém a dle potřeb Vašeho objektu.

MÁME SYSTÉM OD JINÉHO DODAVATELE A POTŘEBUJEME ZAJISTIT PRAVIDELNÝ SERVIS.
Pokud máte systém od jiného dodavatele, provedeme analýzu stávající funkčnosti systému a doporučíme Vám ideální řešení v rámci
nastavení jednotlivých servisních úkonů s pravidelnou údržbou.

NA ZÁKLADĚ ČEHO NÁM BUDETE PROVÁDĚT SERVIS SYSTÉMŮ S PRAVIDELNOU ÚDRŽBOU?
Pravidelný servis Vám budeme poskytovat na základě předem domluvené servisní smlouvy, která jasně speci�kuje, co všechno budeme
mít na starosti.

JAK JE TO S CENAMI?
Předem speci�kované úkony servisní smlouvou, začínají od 1.000 Kč/měsíc. Cena se odvíjí od velikosti systému, počtu zařízení a speci�kaci
intervalu a druhu jednotlivých úkonů (každý systém má jinou náročnost údržby).

JAKÉ NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY PROVÁDÍTE NA ZÁKLADĚ SERVISNÍ SMLOUVY?
Nejčastější úkony jsou různé. Provádíme pravidelnou aktualizaci systémových částí námi dodávaných systémů, pravidelnými výjezdy
našich techniků kontrolujeme funkčnost všech zařízení, poskytujeme vzdálený 24h dohled nad funkčností systémů, provádíme
pravidelnou očistu zařízení, poskytujeme telefonickou technickou podporu a mnoho dalšího.

DĚLÁTE JEDNORÁZOVÉ NEBO DLOUHODOBÉ SERVISY SYSTÉMŮ A ZAŘÍZENÍ?
Provádíme obojí. Můžete s námi mít dlouhodobou servisní smlouvu a nemusíte se o nic starat, nebo si nás můžete objednat jednorázově.

  Kvalitně provedená výstavba a nastavení kteréhokoliv systému, je pouze jedním ze základních předpokladů, pro
zajištění jeho dlouhé životnosti. Stejně jako např. osobní vozidla, tak i systémy potřebují pravidelnou péči a údržbu,
aby mohly sloužit co nejdéle. 

  Instalací jakéhokoliv námi dodávaného systému to pro nás proto nekončí, naopak. Jsme specialisté na servis všech
námi dodávaných systémů a zařízení. Všem našim klientům poskytujeme záruční i pozáruční servis, aby každá jejich
investice byla zhodnocena dlouholetou funkčností a maximální možnou životností.

JAK TO FUNGUJE? /časté otázky...

Servis a pravidelnou údržbu systémů objednávejte přes:
- náš web www.apsystem.cz -> tlačítko objednat servis
- email info@apsystem.cz
- telefon +420 222 364 555
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Kabelové trasy

  Ať už se jedná o kamerové, zvonkové a přístupové systémy, nebo o elektronické zabezpečovací systémy a LED
osvětlení. Kabelové trasy jsou stále nenahraditelným způsobem propojení jednotlivých zařízení, a to i přes mohutný
vzestup beztrátových technologií v posledních dekádách. Kabelové trasy jsou a vždy budou nenahraditelným 
způsobem propojení jednotlivých zařízení a systémů, ať už z hlediska nutnosti jejich napájení, tak i v rámci zajištění
jejich zabezpečení. 

 Naše společnost provádí výstavbu prakticky většiny druhů
kabelových tras., zejména pak strukturovanou kabeláž.
Ta tvoří základní prvek infrastruktury téměř všech dnešních
počítačových sítí, telekomunikačních technologií a elektronických
zabezpečovacích systémů (CCTV, EZS apod.). Strukturovanou
kabeláž proto najdeme v průmyslových areálech, obchodních
centrech, bankovních domech, školách ale také v moderních 
bytových domech.

Máme bohaté zkušenosti s výstavbou strukturované kabeláže, a to
jak v soukromém, tak veřejném sektoru. V rámci výstavby Metalických

a optických kabelových tras, máme za sebou práce ve stovkách
bytových domech, desítkách čerpacích stanic nebo téměř

stovce poboček České pošty. 

 Svým klientům dodáváme jen kabeláže od prověřených výrobců s vysokou životností. V závislosti na typologii
objektu, navrhujeme kabelové trasy tak, aby jejich umístění splňovalo požadavky na jejich maximální možnou

přístupnost pro případné budoucí servisní zásahy a rozšíření. Samozřejmostí je u nás dodržování veškerých
platných předpisů při jejich výstavbě.

 Potřebujete poradit? Chcete BEZPLATNOU konzultaci a sestavení cenové kalkulace
vč. doporučení vhodného řešení zabezpečení přesně pro Vás?
OZVĚTE SE NÁM A ZADEJTE NÁM NEZÁVAZNOU POPTÁVKU.
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Rekonstrukce elektroinstalací
v bytových domech

 Kvalitní a funkční elektroinstalace je naprostým základem všech typů objektů. Zejména ve starších objektech jsou
ale i dnes nainstalovány původní hliníkové rozvody, které již dávno nejsou dostačující pro dnešní spotřebiče a další
zařízení, odebírající elektrický proud. To vede v lepším případě k opakovaným sepnutím elektrických jističů, které
při přetížení rozpojí elektrický obvod, v horším případě zastaralá elektroinstalace může být příčinou zkratu a vzniku
požáru.

 Naše společnost APsystem s.r.o. se specializuje také na pomoc bytovým
domům s rekonstrukcemi elektroinstalací. 

 Díky mnohaletým zkušenostem, férovým cenám a týmu našich odborných
pracovníků, bude pro Váš dům přechod na nové a bezpečné elektrické rozvody
snadnou záležitostí.

 
BEZPEČNOST
Výměnou původních hliníkových rozvodů za nové a silné měděné rozvody 

SPOKOJENOST OBYVATEL
Přípravou přívodů třífázového proudu pro všechny bytové jednotky a ukončení situací se spadlými jističi.

VZHLED
Odstraněním nevzhledných lištových rozvodů. 

 Nevíte kde a jak začít? Kontaktujte nás a my Vám se
vším pomůžeme.
Postaráme se odborné navržení a provedení kompletní
rekonstrukce elektroinstalace ve Vašem bytovém domě. 

Rekonstrukcí elektroinstalace zajistíme...
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Elektronické
zabezpečovací systémy

 Společnost Jablotron je na trhu více jak 25 let a patří dlouhodobě ke špičce v oblasti
tuzemských výrobců zabezpečovacích a signalizačních systémů. Proto naše společnost
APsystem s.r.o. také dodává, instaluje a servisuje produkty a zařízení tohoto výrobce.
Ať už tedy potřebujete zabezpečit bytový dům, �rmu, kancelář SVJ, byt nebo třeba
rodinný dům, nezávazně nás kontaktujte a my Vám již s nalezením vhodného řešení
zabezpečení pomůžeme.

Bezpečnostní alarm JABLOTRON 100+  Je revoluční bezdrátový systém určený k ochraně objektů.
Je vhodným řešením pro obytné prostory, obchody, kanceláře, sklady, dílny apod. Může hlásit vloupání, požár,
zdravotní obtíže, přepadení a případně další rizika. 

Aplikace MyJABLOTRON  Přes aplikaci MyJABLOTRON vždy vidíte, jestli je vaše domácnost v pořádku
nebo také můžete alarm na dálku ovládat. A v případě, že by se něco dělo, aplikace vás na to hned upozorní.

Jednoduché a intuitivní ovládání  Díky revolučnímu systému ovládání je JABLOTRON 100+
alarm, kterému snadno a rychle porozumíte.

Snadná a šestrná instalace  Bezdrátové i drátové řešení alarmu JABLOTRON 100+ umožňuje
šetrnou instalaci, díky čemuž šetří Váš čas a �nance.

Kombinované využití  Kromě ochrany před zloději a narušiteli, poskytuje alarm JABLOTRON 100+
také ochranu před požárem, záplavou nebo únikem plynu.  Kromě profesionálního zabezpečení nabízí unikátní
domovní automatizaci. Je tedy možné dálkově ovládat svůj dům, chatu či �rmu.

Dohled s napojením na pult centrální ochrany (PCO)  Dalším krokem je připojení alarmu
na nejmodernější pult centrální ochrany ve střední Evropě. Operátoři 24 hodin denně vyhodnocují zprávy z Vašeho
alarmu a v případě potřeby Vás kontaktují a vyšlou zásahovou jednotku k Vašemu objektu.

 Naše společnost APsystem s.r.o. v minulosti dodávala a instalovala také systémy
výrobce PARADOX. V případě zájmu jsme i nadále schopni dodat, nainstalovat a 
také servisovat zabezpečovací a signalizační systémy tohoto výrobce.

 Potřebujete poradit? Chcete BEZPLATNOU konzultaci a sestavení cenové kalkulace
vč. doporučení vhodného řešení zabezpečení přesně pro Vás?
OZVĚTE SE NÁM A ZADEJTE NÁM NEZÁVAZNOU POPTÁVKU.
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LED osvětlení

 Osvětlení patří k základnímu typu vybavení všech objektů se společnými prostory, ve kterých se pohybuje větší
množství lidí. Zejména v bytových domech je proto důležité mít takový typ osvětlení, který má nízkou spotřebu
elektrické energie, dlouho životnost samostných svítidel a v případě potřeby i potřebnou ochranu proti prachu
a vlhkosti.  

 Tyto parametry ve všech bodech splňuje LED osvětlení, které naše �rma APsystem s.r.o. instaluje. Na trhu je v
dnešní době nepřeberné množství druhů svítidel, které se liší designem, barvou světla, odolností a samozřejmě
také cenou. S našimi klienty vybíráme nejvhodnější řešení, které bude splňovat jejich požadavky a zejména 
parametry, které budou vhodné do daných prostor.    

VÝHODY LED OSVĚTLENÍ
 
• vysoký uživatelský komfort
• okamžité rozsvícení
• vynikající úroveň osvětlení
• úspora na spotřebované elektrické energii až 90%
• životnost v průměru 30.000 hodin
(40x delší než klasické žárovky a 5x délší než kompaktní zářivky)
• automatické osvětlení (propojení s pohybovými čidly)
• žádné teplo a UV záření

      VÝHODY OD NÁS
 
• BEZPLATNÁ cenová kalkulace a odborné poradenství při výběru vhodných svítidel
• záruční i pozáruční servis
• férové ceny
• kvalitní provedení
• možnost získání množstevních slev a tím i úspor v rozpočtu, při využití našich dalších služeb
(např. výstavba některého ze systémů, využití úklidových služeb apod.)
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Telekomunikace

 Naše společnost má blízko k různým druhům technologií. Proto máme také svou divizi zaměřenou na spolupráce
s telekomunikačními operátory. V tomto odvětví máme více jak 10 let zkušeností jako �rma, přičemž zkušenosti
našich pracovníků sahají ještě mnohem dále.

 Úzce a posledních 5 let výhradně spolupracujeme s českým telekomunikačním operátorem PODA a.s., pro kterého
zajišťujeme informační, koordinační, instalační a servisní služby, a to od napojování celých bytových domů až po
instalaci koncových klientů na jeho vlastní optickou síť. I díky spolupráci s námi drží tento telekomunikační operátor
od roku 2015 prvenství na tuzemském trhu v počtu nainstalovaných optických přípojek v českých domácnostech.
 

OD A DO Z, neboli od náčrtu po obraz...

 Svou měrou se tak podílíme na rozvoji tuzemského telekomunikačního trhu, čímž podporujeme zdravé
konkurenční prostředí a zvyšování úrovně telekomunikací, které je potřebné nejen z hlediska přístupu široké
veřejnosti k telekomunikačním technologiím dneška, ale také k příznivému vývoji cen pro koncové uživatele. 

 

 Po svěření dané lokality, která je určena pro pokrytí optickými nebo 5G sítěmi, se dávají do práce nejprve naši
koordinátoři výstavby. Ti mají za úkol spojit se subjekty, kterých se dané pokrytí a případná instalace zařízení
nebo kabelových tras bude týkat.  Jsme primárně zaměřeni na bytové domy v Praze, proto se nejčastěji jedná
o komunikaci s vedeními bytových domů, se kterými je řešen plán postupu a způsob zpřístupnění optické sítě.

 Po vyřešení souhlasů s umístěním technologií se dává do práce naše divize výstavby, která má za úkol postavit
určenou technologii v daném objektu a připravit jí na aktivaci ze strany telekomunikačního operátora.

 Po úspěšné instalaci a aktivaci technologie přichází na řadu naši specialisté na služby, kteří zajišťují kompletní
informační a prvotní klientský servis obyvatelům daného objektu. Informují tedy vedení daného objektu a jeho
     obyvatele o zprovoznění technologie a o možnosti jejího využívání. Po
     dohodě s vedením bytových domů informují případné zájemce formou
     vývěsek, oznámení do schránek a v neposlední řadě také osobní
     konzultací vč. kompletního zajištění klientského servisu spojeného s
     instalací optické přípojky do domácnosti.

 Jako poslední krok už zbývá pouze koncového uživatele nainstalovat a aktivovat mu služby, které chce využívat.
Naši technici specializující se na instalace optických přípojek v bytových jednotkách nového klienta nainstalují
na základě jeho objednávky, kterou provedl s naším specialistou na služby a zprovozní mu vše k jeho spokojenosti. 
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Úklidové služby

 • BEZPLATNÁ konzultace a zpracování individuální cenové kalkulace
• slevy při využití manuálního a strojního úklidu zároveň
• optimalizace nákladů za úklidové práce
• vysoká kvalita úklidu za lidové ceny
• bonusové slevy při navázání dlouhodobé spolupráce
• výhodné a na míru ušité ceny
• svědomité a pečlivě vybrané pracovníky
• optimálně nastavený systém kontrol kvality odvedené práce
• kvalitní úklidové vybavení, pomůcky a prostředky
• odborné poradenství v rámci optimalizace cen a frekvence úklidu 

Na co se u nás můžete těšit?

• pravidelné zametání a vytírání podlah ve společných prostorách •
• očista zábradlí, hydrantů, topení, vypínačů, osvětlení a poštovních schránek •

• zametení (a vytření, pokud to povrch dovoluje) sklepních prostor •
• očista výtahových dveří, vstupních dveří (vč. prosklení), klik a ochranných mříží •

• mytí oken, vnějších a vnitřních parapetů •
• odstraňování prachu z lišt a nástěnných předmětů •

• odstraňování pavučin •
• zametání vnějších prostor v bezprostředním okolí domu •
• úklid nebytových prostor v domě (kanceláře SVJ apod.) •

• manuální odklízení sněhu •
• strojní mytí tvrdých podlah a schodišť (vč. hloubkového čištění) •

Nejčastěji prováděné úkony v rámci úklidových služeb

 Pokud chceme žít v čistém a bezpečném prostředí, musíme se o něj umět starat a dopřávat mu pravidelný úklid. Při
absenci této základní činnosti netrpí jen estetický vzhled daných prostor, ale také např. životnost podlahových ploch.
Proto je nutné dodržovat správné postupy při provádění úklidových prací, na které se naše společnost APsystem s.r.o.
také specializuje. Disponujeme veškerým potřebným manuálním a strojovým vybavením, svědomitými pracovníky
a používáme jen kvalitní úklidové prostředky a pomůcky.
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poptávka

nebo TELEFONICKY

 Raději voláte? Rádi Vás uslyšíme! Zavolejte nám v provozní
době naší kanceláře na telefonní číslo +420 222 364 555 a 
společně vyřešíme jakýkoliv Váš dotaz.

EMAILEM

 Vyhovuje Vám více zadání poptávky emailem? Napište nám
na info@apsystem.cz. Stačí nám napsat Vaše identi�kační údaje,
stručný popis a my se Vám ozveme zpět, jak nejrychleji dokážeme.

ONLINE

 Kontaktujte nás z pohodlí Vašeho domova nebo
kanceláře, a to přes Váš smartphone, PC, tablet
nebo notebook. Na našich stránkách www.apsystem.cz
naleznete online poptávkové formuláře na jednotlivé
služby a systémy, které poskytujeme. Stačí vyplnit
základní údaje a my se Vám ozveme zpět.  

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY? POTŘEBUJETE DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE?
CHCETE NA MÍRU A BEZPLATNĚ SESTAVENOU CENOVOU KALKULACI?

ZADEJTE NÁM SVOU NEZÁVAZNOU POPTÁVKU:
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Kde nás najdete?

APsystem s.r.o.
IČ: 28711165
Sídlo:Jiráskova 570 411 08 Štětí.
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27963.

POBOČKA PRAHA
Adresa:        Pikrtova 1314/7 140 00 Praha 4 - Nusle
Email:          info@apsystem.cz
Telefon:         +420 222 364 555
Provozní doba kanceláře:   Pondělí a Středa od 14:00 do 18:30 hod.
          Pátek od 8:30 do 15:00 hod.

 Naší kancelář naleznete v ulici Pikrtova 2 minuty chůze od OC Arkády Pankrác. V případě, že
pojedete automobilem, můžete zaparkovat přímo u naší kanceláře. Často ale bývá v naší
ulici poměrně rušno a místa na zaparkování není vždy dostatek. Doporučujeme proto využít
parkoviště v OC Arkády Pankrác, parkoviště u stavebnin Bauhaus, které je přes silnici, nebo
placené stání z kraje ulice Budějovická (automat s hodinami). 
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 NAŠE REFERENCE

BD Lodžská 568

Společenství vlastníků Makovského 1140–1145

Společenství pro domy 1064 - 1067 Jerevanská

Společenství vlastníků domů Kotorská 1572-74

Byty VOK, spol. s r.o.

Společenství vlastníků Ohradní 1335

SVJ Olštýnská 607/1

SVJ Želivecká 2811

BD Odra, Poznaňská 438/27

Společenství vlastníků bytů Počernická 56

Společenství vlastníků Trávníčkova 1762, 1763

SVJ Urbánkova 3361-3364

Společenství vlastníků jednotek Černého 511 – 516

BD Beránek 3389

SVJ Španielova 1277-1283

Společenství vlastníků jednotek domu Rilská č.p. 3181 a 3182

a mnoho dalších.....

 V letech 2015-2016 jsme realizovali instalaci vnitřní telekomunikační sítě pro cca 100 čerpacích
stanic �rem AGIP, MOL, PAPOIL a SLOVNAFT, a to zejména pro využívání pokladních a dalších
systémů. Máme za sebou také výstavbu strukturované kabeláže pro téměř 100 poboček České
pošty.

 Dlouhodobě také spolupracujeme s telekomunikačními operátory. V rámci výstavby optických
a metalických sítí, bylo naší společností do poloviny roku 2018 připojeno cca 300 bytových
domů po celé Praze.

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ:
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