kompletní realizace optických a metalických tras

O naší společnosti:
ﬁrma Ariston Pardubice, spol. s r.o. vznikla v roce 1995.
Od samého počátku se specializuje na instalace kabelových rozvodů.
Zajišťujeme kompletní realizaci metalických i optických tras
(strukturovaná kabeláž),
elektronické zabezpečovací systémy (EZS), elektronické požární
systémy (EPS),
kamerové systémy (CCTV), telefonní ústředny, audio video telefony,
požární rozhlas, ozvučení prostor, společné tv.antény (STA), vstupní
systémy.
Disponujeme moderními měřícími přístroji jak pro metalické tak
i optické rozvody.
Pro sváření optických segmentů vlastníme svářecí automaty.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám budeme k dispozici…

Metalické rozvody:
Nabízíme komplexní služby při instalaci strukturovaných kabeláží.
Jsme certiﬁkovaným partnerem ﬁrmy Brand-Rex, což nám umožňuje poskytovat 25-letou záruku
na instalaci systému MilleniumM.
Každý moderní kabelážní systém bude muset splňovat požadavky gigabitových sítí,
přenosu analogového i digitálního videa a hlasových služeb, ale také bezdrátových spojovacích
uzlů a automatizačních systém systémů modorních
budov. Z tohoto důvodu musí dnešní IT IS manažeři při
plánování rekonstrukcí starších a instalací nových sití
zvažovat mnoho závažných faktorů.
Nový kabelážní systém, který vyhovuje zmíněným
požadavkům vyrábí spolenost Brand-Rex
s označením MilleniumM. V uplynulém desetiletí si
Brand-Rex udržel místo mezi třemi
nejvýznamnějšmí dodavatelů kabelážních systémů.
Klíčem k tomuto úspěchu byla důvěra
zákazníků k produktům rodiny MilleniuM.
Strukturované kabeláže samozřejmě instalujeme dle
přání zákazníka i z mnoha dalších kabelážních systémů.

Optické rozvody:
Zajišťujeme kompletní realizaci optických tras.
Disponujeme moderními měřícími přístroji jak pro
metalické tak i optické rozvody.
V oblasti optických kabeláží Vám můžeme nabídnout sváření multi i singlemodových kabelů,
měření výkonovou metodou i reﬂektometrem.

Rozvaděče:
Nedílnou součástí každé strukturované kabeláže jsou 19“rozvaděče.
Naše ﬁrma nabízí produkty tuzemské ﬁrmy Tritón.
V naší nabídce naleznete jak nástěnné tak i stojanové rozvaděče a samozřejmě bohatou škálu
příslušenství…
Výrobním programem datových rozvaděčů se prolínají dvě základní myšlenky. První ideou je
maximálně vyhovět technickým požadavkům technologií pro přenos informací, kde je nutné
respektovat velice rychlý technický rozvoj. Druhou ideou je dosažení dokonalého esteticky
vyváženého produktu, který svým vzhledem pomůže dotvořit příjemné, harmonicky vyvážené
prostředí. Obsáhlý výrobní program j složen z několika základních řad nástěnných i stojanových
rozvaděčů a jejich doplňků. Jednotlivé řady skříní jsou dále členěny podle velikostních modiﬁkací.

Reference:
 Strukturovaná kabeláž a optické rozvody v SAZKA Aréně Praha a ČEZ Aréně Ostrava
při příležitosti konání MS v ledním hokeji 2004.
 Strukturovaná kabeláž v SAZKA Aréně při příležitosti konání basketbalového turnaje
FINAL FOUR v roce 2006.
 AMBRO Bank Praha
 ANF Data Praha
 ANF Data Brno
 Český rozhlas Praha
 Česká televize Brno
 Český svaz ledního hokeje
 ČNB Praha
 ČVUT Praha
 ČD Praha
 Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové
 HOLCIM Prachovice
 HT Plastik Horšovský Týn
 Iveco Vysoké Mýto
 IBM v Brně
 KYB Manufacturing Czech
 KVK Trutnov
 Kiekert Přelouč
 Krajský úřad v Hradci Králové
 Letiště Ruzyně – nový terminál
 Národní divadlo Praha
 Nemocnice Pardubice
 Nemocnice Hodonín
 Patok Louny
 Paramo Pardubice
 Panasonic Pardubice
 Rieter Ústí nad Orlicí
 Technické služby Hradec Králové
 TARMAC Bystřec
 UNITED BRANDS Praha
 VEOLIA Hradec Králové
 Vězeňská služba ČR

Kontakty:
Sídlo ﬁrmy:

Provozovna:

Ariston Pardubice, spol.s r.o.
Starý Mateřov 130
530 02 Pardubice

Ariston Pardubice, spol.s r.o.
Semtín 100
533 53 Pardubice

tel.: 402 466 304 349
fax: 420 466 304 349
mobil: 420 602 40 60 77
e-mail: radekn@ariston-sro.cz
www.ariston-sro.cz

