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O FIRMIE
Firma ELF istnieje na polskim rynku od 1992 roku. Od samego początku naszej działalności
zajmujemy się systemami zabezpieczeń dla domków jednorodzinnych, budynków
wielomieszkaniowych, osiedli, terenów zamkniętych i otwartych oraz dla biur i zakładów.
Cieszymy się uznaniem i zaufaniem Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Deweloperów,
Zarządców Nieruchomości a także Klientów Indywidualnych.
Naszą obecną pozycję na rynku zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu oraz jakości
oferowanych usług i systemów – jesteśmy na bieżąco z najnowszymi światowymi trendami i
proponujemy naszym Klientom najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania,
adekwatne dla ich potrzeb.
W naszej ofercie znajdują się:










Kamery
Domofony i Wideodomofony
Kontrola dostępu
Alarmy i systemy przeciwpożarowe
Energooszczędne oświetlenie
Szlabany i systemy parkingowe
Drzwi i zabudowa
Inteligentny dom / budynek
Program „Bezpieczne i Przyjazne Osiedle”

Wszystkimi oferowanymi rozwiązaniami zajmiemy się kompleksowo i jesteśmy z Państwem
na każdym etapie realizacji. Nasze usługi to:

audyt potrzeb - doradztwo - projekt - sprzedaż - montaż –
integracja - konserwacja - serwis
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NASZA MISJA
Wszystkie realizacje – zarówno te małe, jak i te rozbudowane, wykonywane są przez nas
z pełnym zaangażowaniem. Dzieje się tak, ponieważ naszej codziennej pracy przyświecają
konkretne wartości i określone cele, które wytyczają kierunki działań firmy Elf oraz
determinują jakość obsługi Klienta:







Zabezpieczenie osób i mienia
podniesienie komfortu użytkowania nieruchomości
zwiększenie bezpieczeństwa lokatorów i zarządcy
optymalizacja kosztów eksploatacji domu / budynku
podniesienie wartości nieruchomości
stworzenie warunków bezpiecznego, komfortowego oraz ekonomicznego
życia i pracy

Dążymy do tego, by najnowsze technologie pracowały dla Państwa bezpieczeństwa!
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PROGRAM BEZPIECZNE I PRZYJAZNE OSIEDLE
Bezpieczne osiedle to osiedle, które nie odgórnie ale ze wspólnej inicjatywy zarządu
i mieszkańców opracowuje i podnosi własny standard bezpieczeństwa (uwzględniający
oczywiście normy zewnętrzne).
„Bezpieczne i Przyjazne Osiedle” - Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego mieszkańców
Zaplanowanie i zbudowanie miejsc aktywnego wypoczynku takich jak:
– Bezpieczne place zabaw dla dzieci, w tym stwierdzenie czy stosowane
urządzenia i zabezpieczenia posiadają atesty bezpieczeństwa,
– Ścieżki rowerowe,
– Obiekty sportowe,
– Kluby osiedlowe, w których dzieci i młodzież będą mogli spędzać czas (a także
rozwijać swoje zamiłowania) do powrotu rodziców.
Uwzględnienie w projektach rozwiązań dla niepełnosprawnych zarówno w budynkach
jak i poza nimi:
– W zakresie komunikacji drogowej do, z i na terenie osiedla
– W zakresie komunikacji interkomowej z ochroną w przypadku wzywania
pomocy
– Dostępności do wszystkich ułatwień stosowanych dla mieszkańców osiedla
Przyjęty system organizacji ruchu drogowego oraz uregulowań zwiększających
bezpieczeństwo poruszania się po drogach osiedlowych, w tym;
– Ograniczenie prędkości pojazdów na osiedlu,
– W zakresie komunikacji drogowej do, z i na terenie osiedla
– W zakresie komunikacji interkomowej z ochroną w przypadku wzywania
pomocy
– Dostępności do wszystkich ułatwień stosowanych dla mieszkańców osiedla
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– Zaprojektowanie i budowę dróg głównych poza obszarem osiedla, a służących
głównie jego mieszkańcom
– Stosowanie progów zwalniających na drogach osiedlowych,
– Stosowanie odpowiedniego oznakowania dróg, w tym oddzielenie dróg
pieszych od ciągów jezdnych, np.
– Oznakowanie przejść dla pieszych,
– Oznaczenie miejsc o ograniczonej prędkości poruszania się.
– Oznakowanie miejsc szczególnie narażonych na nagłe wtargnięcie dzieci,
– Specjalnym oznakowaniu przejść przez jezdnie, którymi podążają dzieci do
szkoły,
– Ponad normatywne zabezpieczenie przejść dla pieszych przed szkołami,

PROGRAM BEZPIECZNE I PRZYJAZNE OSIEDLE
– ZASTOSOWANIE
Systemy parkingowe znajdują rozmaite zastosowanie:







kontrola wjazdów na teren zamknięty / posesję
kontrola ruchu na terenach zamkniętych / posesjach
kontrola wjazdów na osiedla
kontrola ruchu na osiedlach
kontrola ruchu na parkingach, miejscach postojowych,
kontrola ruchu na drogach wewnętrznych, drogach dojazdowych

Systemy parkingowe przyczyniają się do:






znacznego podniesienia bezpieczeństwa na osiedlach i terenach zamkniętych
zmniejszenia liczby parkowań nieupoważnionych i obcych pojazdów
zmniejszenia liczby wypadków i potrąceń
zmniejszenia liczby kradzieży, wtargnięć, wandalizmu
zwiększenia prestiżu
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Szlabany możemy otwierać na wiele wygodnych sposobów:
 brelokiem
 pastylką
 kartą magnetyczną
 telefonem komórkowym (mamy informację, którzy mieszkańcy otwierali szlabany z
wyszczególnieniem godzin i ilości otwarć w zdefiniowanym czasie)
 domofonem (możemy otwierać wjazd na posesję naszym gościom/klientom
z mieszkania/biura bez wychodzenia na zewnątrz)
 sczytywaniem tablic rejestracyjnych przez kamerę
 czytnikiem zamontowanym w samochodzie

PROGRAM BEZPIECZNE I PRZYJAZNE OSIEDLE
– ELEMENTY
Na program „Bezpieczne i przyjazne osiedle” składają się poszczególne elementy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpieczne miejsca aktywnego wypoczynku
rozwiązania dla osób starszych i niepełnosprawnych
system organizacji ruchu drogowego po drogach osiedlowych
miejsca parkingowe
bezpieczna przestrzeń w budynku i na osiedlu
zapewnienia dojazdu i dostępu dla jednostek straży pożarnej
propagowanie wśród społeczność osiedlowej określonych form zachowania
w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach patologicznych
monitoring wizyjny
monitoring sieci i instalacji osiedlowych
alarmowy system pomocy sąsiedzkiej
domofony lub wideo domofony zintegrowane z kontrolą dostępu
drzwi wejściowe do budynku i do mieszkań
oświetlenie osiedla (budynków, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych,
miejsc parkingowych)
systemy parkingowe
systemy ppoż
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Doskonałym uzupełnieniem systemu parkingowego jest monitoring wizyjny, domofon,
system alarmowy i kontrola dostępu.
Oferujemy pełną integrację tych systemów niezależnie od preferowanej kombinacji.

PROGRAM BEZPIECZNE I PRZYJAZNE OSIEDLE
– CENY POGLĄDOWE
Każda wycena przygotowywana jest indywidualnie, w zależności od zastosowanego
rozwiązania i rodzaju prac instalacyjno – montażowych. W celu otrzymania kompleksowej
wyceny rozwiązania prosimy o kontakt z naszym konsultantem.
Nasza firma posługuje się normą KNR

Poglądowa cena pojedynczego rozwiązania:
- szlaban z przyłączem – ok. 10 000 PLN brutto
- słupek parkingowy – ok. 200 PLN brutto
- blokada parkingowa – ok. 400 PLN brutto
- blokada automatyczna – ok. 2000 PLN brutto

! Dla hurtowych zamówień oraz dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Deweloperów
i Architektów oferujemy duże rabaty. Po szczegółową wycenę prosimy o kontakt. !

Niezależnie od rodzaju wybranego rozwiązania w jego cenie oferujemy
Państwu autorski program MOBIKO – Mobilny Konserwator, służący do
zgłaszania usterek, prowadzenia ich ewidencji i monitorowania ich przebiegu
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zapytań ofertowych i kontaktu z naszą firmą w celu
wyjaśnienia wszelkich kwestii, które Państwa nurtują – nasi konsultanci odpowiedzą na
wszystkie Państwa pytania, zaproponują rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb oraz
przygotują kompleksową wycenę realizacji.

Firma Usługowo – Handlowa ELF
Piotr Majchrowicz
Os. Przyjaźni pawilon 132C
61-686 Poznań
Telefon: 61 82 61 216 lub 61 82 61 217
Mobile: +48 601 99 66 44
Fax: 61 82 89 561
e-mail: biuro@elf24.pl

Oddział Wrocław:
Ul. Komandorska 147
53-344 Wrocław
Telefon: 785 550 980

www.elf24.pl
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