INNOVATSIOON JA UUED LAHENDUSED
AITAVAD VÄHENDADA EHITUSKULUSID
Me aitame Teil muuta
ehitusprotsessi
lihtsamaks ja tulemust
läbimõeldumaks!

Et ehitajal puuduks vajadus mitme valdkonna jaoks leida
erinevad allhankijad, saavad kogu meie pädevuse ulatuses tööd
teostatud ühe teenusepakkuja poolt. Sujuvam koostöö ehitusettevõtete ja osapoolte vahel võimaldab ka vältida möödarääkimisi ning sellest tulenevaid vaidlusi töövõtupiiride osas.

ARENDAJALE
Me aitame vähendada ehituskulusid
ja luua läbimõeldumat tulemust.

Meie pakutav lahendus sobib
kõikvõimalikele äri- ja eluhoonetele.
Vastavalt soovidele saame pakkuda
sobivat standardlahendust, mis on
kõige optimaalsem planeeritava
objekti puhul. Standardlahendused
katavad automaatika juhtimise
(küte, ventilatsioon, jahutus,
valgustus, elektriseadmed),
näitude kauglugemise ja
läbipääsulahendused.

Läbimõeldud
lahendused aitavad
rajada konkurentsivõimelisemaid hooneid
ning loovad sujuvamat
koostööd tellija ja
ehitaja vahel.

•• Aitame kaardistada täpsed
vajadused juba projekti algfaasis
•• Saadud info ja lähteülesande alusel
koostame täpselt teie vajadustele ja
võimalustele vastava pakkumise
•• Oleme loonud erineva tasemega
standardlahendused – see võimaldab
leida kiirelt sobivas funktsionaalsuses
ja hinnaklassis lahenduse
EHITAJALE
Innovatsioon ja uudsed lahendused on
tänasel päeval väga olulisel kohal uute
hoonete rajamisel.
•• Terviklahendus annab selge konkurentsieelise pakkumiste tegemisel uudsete ja
mugavate lahenduste näol
•• Väiksemad kulud nii ajas kui rahas:
-- Kuni 3 alltöövõtjat vähem
-- Sujuvam koostöö ehitusettevõtete
ja osapoolte vahel võimaldab vältida
möödarääkimisi ja sellest tulenevaid
vaidlusi töövõtupiiride osas

MAJAHALDURILE JA ELANIKULE
Kliendi jaoks loovad meie
pakutavad lahendused
täiusliku kodu või kontori.
•• Targas majas on võimalik kodu
juhtida ka läbi nutitelefoni – kogu
funktsionaalsus on viidud uuele
tasemele
•• Meie pakutav lahendus
haldab automaatjuhtimist (küte,
ventilatsioon, jahutus, kodutehnika
ja valgustus), näitude kauglugemist,
lukustust ja läbipääsusüsteeme
•• Info tõrgetest jõuab haldurini
(omanikuni) koheselt, mis võimaldab
asuda probleemi likvideerima enne,
kui elanik satub ebamugavasse
situatsiooni
•• Uudsed lahendused võimaldavad
ühel halduril hallata senisest
rohkem objekte

LukuExpert on Eesti vanim
lukustus- ja läbipääsulahendusi projekteeriv,
müüv, paigaldav ning
hooldav ettevõte.

AGATARK on keskendunud
nutikatele kodu juhtimisseadmetele ning pakub
tehnoloogiat, mis võimaldab
juhtida targa kodu süsteeme.

ProSystem on pika ajalooga
ettevõte, kes tegeleb nii tugevkui ka nõrkvoolupaigaldiste
projekteerimise ja ehitusega
A ja B pädevuspiirkonnas.

info@lukuexpert.ee

info@agatark.ee

info@prosystem.ee

