rok założenia 1998

Wieloletnie doświadczenie

w instalacjach

niskoprądowych i elektrycznych.

Pracujemy z najlepszymi

, instalujemy i serwisujemy

systemy najlepszych firm w branży teletechnicznej.

Przyjazne
Profesjonalna

i łatwe w obsłudze systemy zabezpieczeń
obsługa Klienta.
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Instalowana przez nas kontrola dostępu
oparta jest na czytnikach kart
zbliżeniowych. Tego typu zabezpieczenia dają duże możliwości
zastosowania w ochronie zarówno
pojedynczych przejść jak i całych
kompleksów komunikacyjnych. Zaletą
takiej instalacji kontroli dostępu jest
możliwość zaprogramowania tychsamych kart w różnych obiektach,
co eliminuje konieczność posiadania
oddzielnych kart do każdego systemu. Kontrola dostępu zarządzana
jest z komputera przez specjalny
program, umożliwiający zarządzanie
użytkownikami a co za tym idzie
konfigurowanie stref dostępu dla
poszczególnych osób.

Świadczymy usługi w zakresie
kompleksowych prac instalacji TV
przemysłowej dla firm, instytucji, sklepów,
zakładów produkcyjnych, biur, magazynów
oraz osób fizycznych. Specjalizujemy się w instalacjach systemów telewizji przemysłowej,
projektowaniu, usługach serwisowych oraz
konserwacyjnych. Prowadzimy również
doradztwo w zakresie instalacji i obsługi.
systemów telewizji dozorowej. Indywidualnie i profesjonalnie dobieramy elementy
systemu monitoringu. Nasze doświadczenie
oraz długa lista referencyjna gwarantują
świadczone usługi na najwyższym poziomie.
Zapewniamy optymalizacje kosztów instalacji

System okablowania strukturalnego
umożliwia w sposób prosty i uporządkowany budowę uniwersalnych i niezawodnych infrastruktur kablowych niezbędnych
dla funkcjonowania różnych systemów teleinformatycznych
instalowanych w budynkach. Do systemów takich zaliczamy
przede wszystkim sieć komputerową LAN i wewnętrzne sieci telefoniczne, ale także różne systemy sterujące. Szereg autoryzacji,
jakie posiada nasza firma pozwala nam na wykonywanie certyfikowanych instalacji objętych 25-letnią gwarancją producenta.
Dzięki temu nasz klient może być pewien, że okablowanie sieci
komputerowej jest wykonane w oparciu o najnowsze technologie, przy użyciu elementów światowej jakości.

Od 1998 roku projektujemy i instalujemy okablowanie strukturalne oraz dedykowane sieci zasilające. Sieć
komputerowa to nasza specjalność.
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Posiadamy wieloletnie
doświadczenie
w systemach alarmowych. Systemy
sygnalizacji włamania i napadu
budowane przez Master-com
oparte są najczęściej na centralach:
SATEL,DSC i innych prestiżowych
firm. Każdy system projektowany
jest i konfigurowany zgodnie
z indywidualnymi potrzebami
Klienta. Wszystkie projekty i
instalacje wykonywane są przez
profesjonalnych instalatorów.

Instalujemy i serwisujemy
centrale telefoniczne: Slican, Bosch
,Tenovis, Panasonic, Siemens itp.
Dobieramy producentów i optymalne
konfiguracje sprzętowe indywidualnie
dla potrzeb Klienta.Wykonujemy instalacje sieci telefonicznych. Prowadzimy
stałą opiekę dla firm.

Wykonujemy i serwisujemy
instalacje elektryczne.

Master-com to prężnie działający zespół
specjalistów oferujący wiedzę i wieloletnie
doświadczenie naszą zaletą jest elastyczność w
działaniu zdolność do projektowania najbardziej
optymalnych rozwiązań i niezawodność.
Projektujemy i instalujemy :
sieci komputerowe i telefoniczne, systemy kamer przemysłowych, systemy alarmowe, centrale
telefoniczne, system kontroli dostępu, instalacje elektryczne, wszelkiego rodzaju instalacje
niskoprądowe do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.
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Rozbudowywujemy istniejące instalacje.
Wykonujemy pomiary okresowe. Master-com oferuje
usługi elektryczne w tym montaż, remont instalacji elektrycznych
a także wszelkie pomiary elektryczne oraz badania skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej.
Doradzamy w tworzeniu zabezpieczeń energetycznych
dla budynków, serwerowni i innych systemów wymagających
specjalnych warunków zasilania.
Wyróżnia nas doświadczenie i szerokie uprawnienia
do wykonywania zawodu. Obsługujemy duże firmy i inwestorów
prywatnych.

Nasi Klienci
A.M. Development
AKPOL
ALDEN Andrzej Wojtkowicz
Dom Maklerski Amerbrokers S.A.
BoConcept Retail Poland Sp. z o.o.
BONDER S.A.
BPR Sp. z o.o.
BRANDFATHERS and SONS S.A.
Centrum Mięsne Makton S.A.
Centrum Mięsne EUROSMAK
CD Projekt Localisation Centre
CD PROJEKT RED Sp. z o.o.
CD Projekt Sp. z o.o.
„Collins Property” Sp. komandytowa
Contact Center Sp. z o.o.
DNA sp z o.o.
Domoferm Service GmbH
Domoferm Polska Sp. z o.o.
DUDA S. A.
P.H.U. Donner Grzegorz Rydz
Dynamo Sp. z o.o.
Dzielnica Bielany M.Stołecznego Warszawy
GIGA SP.Z O.O.
Gmina Wołomin
GOOD FOOD CONCEPT Piotr Popiński i
Wspólnicy SP.J.
GTS Polska Sp. z o.o.
INVER BRASS Piotr Pawłowski
IQ Medica sp. z o.o.

ISI Intercash Poland Sp. z o.o
ITMW Mariusz Wypych
JDSU Polska Sp. z o.o.
KRONOS KAPITAL Sp. z o.o.
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
M.M.Development
MAW TELEKOM INTL S.A.
Miasto Stołeczne Warszawa
MM SYSTEM Konrad Matysiak
MOBICA LIMITED Sp. z o.o.
MZWiK w Sulejówku
Novartis Poland Sp. z o.o.
Piechurbis sp.jawna Bytniewscy&Jóźwicka
Pilkington IGP Sp. z o.o.
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
Polskie Wydawnictwo Audiowizualne
Stół Polski Sp.z o.o.
SYNOVATE Sp z o.o.
SyltreX Creative Factory
Testardo Red Cell Sp. z o.o.
Tukaj Mapping Central Europe Sp.z o.o.
TP Internet Sp. z o.o.
VTT SYSTEM Tomasz Wesołowski
Testardo Red Cell Sp. z o.o.
TFC Sp. z o.o.
Tukaj Mapping Central Europe Sp.z o.o.
VTT SYSTEM Tomasz Wesołowski
Hotel Sobieski
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