
 
BEZPIECZEŃSTWA
SYSTEMY

Projektujemy 
systemy 
bezpieczeństwa
i instalacje 
teletechniczne.

www.monteo.pl



Jesteśmy zespołem specjalistów w branży systemów 
bezpieczeństwa. Działamy w oparciu o zaufanie i ciągłą 
komunikację z naszymi Klientami, projektując rozwiązania 
godne ich oczekiwań.

Nasze rozwiązania dostarczamy od wielu lat na obszarze 
całego kraju, sukcesywnie poszerzając zdolność operacyjną 
w opaw oparciu o własne zespoły wykonawców i specjalistów. 
Klienci cenią w naszym działaniu wysoki standard i estetykę 
wykonania, umiejętność dostosowania rozwiązań do wymogów 
i oczekiwań oraz dostarczanie usług zawsze na czas.

O Monteo

Usługi

SYSTEMY KAMER SYSTEMY ALARMOWE DOMOFONY
I WIDEODOMOFONY

ROZWIĄZANIA 
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OBIEKTÓW
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Oferta

W naszej ofercie znajdziesz również pakiety 
abonamentowe, dzięki którym zyskasz stałą 
i regularną opiekę techniczną dla Twojego obiektu 
oraz zainstalowanych na nim systemów.

Powtarzalność i systematyczność jest w konserwacji, 
niezwykle istotna dla poprawnego i nieprzerwanego 
funkcjonowania każdej instalacji teletechnicznej.

Stała współpraca

Dbamy, by nowo zainstalowane 
lub istniejące systemy techniczne 
budynku, a w szczególności systemy
bezpieczeństwa były objęte 
należytym serwisem.

Konserwacja

Tworzymy i rozbudowujemy systemy 
odpowiadające bardzo indywidualnym 
potrzebom obiektów prywatnych, 
jak i dużych, skomplikowanych 
powierzchni gospodarczych.

Obiekty prywatne
i gospodarcze

Realizujemy projekty wielofunkcyjnych 
systemów dla nieruchomości firmowych
od dużych hal produkcyjnych, przez 
sklepy wielko i mało powierzchniowe, 
aż po lokale biurowe.

B2B

Zapewniany dedykowane rozwiązania 
technologiczne takim placówkom 
publicznym jak urzędy czy gminy, 
jesteśmy też szczególnie cenieni 
wśród wspólnot mieszkaniowych.

Instytucje publiczne 
i wspólnotowe

Obsługa inwestycji

Realizujemy projekty systemów 
bezpieczeństwa zgodne z najbardziej 
wymagającymi wytycznymi oraz pełnimy 
kompleksowe wsparcie w procesie 
projektowym i inżynieryjnym. 

Nie musisz wiedzieć jakie systemy 
powinna zawierać idealna dla Ciebie 
instalacja, nasz zespół pomoże Ci 
wybrać rozwiązanie dedykowane 
charakterowi Twojego obiektu.

Monteo Biznes



kontakt@monteo.pl
tel.: 734 857 438

pon – pt: 09:00 – 17:00

Jak działamy?

Biuro Warszawa
Al. Solidarności 53 lok. 59a

03-402 Warszawa

Biuro Łomża
Plac Niepodległości 9c, 

18-400 Łomża

MP Technology Sp. z o.o.
Plac Niepodległości 9c
18-400 Łomża

NIP 7182136452
REGON 200667235
KRS 0000405481

KONTAKT
w celu ustalenia 
terminu spotkania

 i przeprowadzenia audytu

BEZPŁATNY 
AUDYT

umożliwiający nam 
poznanie specyfiki obiektu 
i określenie potrzeb

INDYWIDUALNA 
OFERTA

przedstawiająca 
dedykowane rozwiązanie

INSTALACJA
SYSTEMU

z najlepszej jakości 
materiałów, zgodnie z rzetelną 
wiedzą teletechniczną

CIESZYSZ SIĘ 
BEZPIECZEŃSTWEM

dzięki długoletniej 
gwarancji oraz dyspozycji 
Działu Technicznego



Utrzymanie
wydajności
systemów

Pakiety
abonamentowe

Usługa konserwacji polega na 
regularnym, cyklicznym przeglądzie 
urządzeń systemów bezpieczeństwa. 
Prace konserwacyjne mają na celu 
utrzymanie całej instalacji w ciągłej 
sprawności, czystości oraz 
funkcjonalności. Szczególne sytuacje 
wymagająwymagają także odtworzenia i zgrania 
materiałów wideo bądź rejestrów 
zdarzeń. 

Istotne jest, aby nowo zainstalowane 
lub istniejące systemy techniczne 
budynku, a w szczególności systemy 
bezpieczeństwa były konserwowane
i objęte należytym serwisem, dlatego 
oferujemy Państwu szereg usług 
związanych z utrzymaniem systemów 
elektrotechnicznych, aby wszystkie 
elementy i urządzenia nieprzerwanie 
spełniały swoje funkcje.

Idealne dla wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych
klientów firmowych
instytucji państwowych i oświatowych

Obsługa w trybie
priorytetowym

Stała współpraca
i zaufany wykonawca

Wsparcie w utrzymaniu
regularności



Konserwacja systemu

sprawdzenie okablowania wizyjnego i zasilania
sprawdzenie parametrów ustawień
czyszczenie obudów i obiektywów
ustawienie wszystkich kamer (ostrość, zoom)
aktualizacja oprogramowania
sporządsporządzenie protokołu konserwacji

Usługi dotyczące zarejestrowanych zdarzeń

identyfikacja i lokalizacja nagrań
zgrywanie i udostępnianie materiałów wideo
zabezpieczenie nagrań na nośnikach

Systemy sygnalizacji pożarowejZakres prac 
konserwacyjnych

Stała i skuteczna obserwacja
dedykowany zespół
i podgląd w aplikacji on-line

Konserwacja systemu

sprawdzenie okablowania wizyjnego i zasilania
sprawdzenie parametrów ustawień
czyszczenie obudów i obiektywów
ustawienie wszystkich kamer (ostrość, zoom)
aktualizacja oprogramowania
sporządsporządzenie protokołu konserwacji

Usługi dotyczące zarejestrowanych zdarzeń

identyfikacja i lokalizacja nagrań
zgrywanie i udostępnianie materiałów wideo
zabezpieczenie nagrań na nośnikach

Systemy kontroli dostępu

www.monteo.pl

Konserwacja systemu

sprawdzenie okablowania wizyjnego i zasilania
sprawdzenie parametrów ustawień
czyszczenie obudów i obiektywów
ustawienie wszystkich kamer (ostrość, zoom)
aktualizacja oprogramowania
sporządsporządzenie protokołu konserwacji

Usługi dotyczące zarejestrowanych zdarzeń

identyfikacja i lokalizacja nagrań
zgrywanie i udostępnianie materiałów wideo
zabezpieczenie nagrań na nośnikach

Systemy domofonowe
i wideofonowe

Konserwacja systemu

sprawdzenie okablowania wizyjnego i zasilania
sprawdzenie parametrów ustawień
czyszczenie obudów i obiektywów
ustawienie wszystkich kamer (ostrość, zoom)
aktualizacja oprogramowania
sporządsporządzenie protokołu konserwacji

Usługi dotyczące zarejestrowanych zdarzeń

identyfikacja i lokalizacja nagrań
zgrywanie i udostępnianie materiałów wideo
zabezpieczenie nagrań na nośnikach

Systemy kamer



  Systemy bezpieczeństwa
   •    System monitoringu
   •    System ppoż
   •    System zdalnego   
             monitorowania Monteo

  Systemy automatyzacji
   •    System kontroli dostępu
   •    Integracja urządzeń
      wykonawczych
  

  Systemy komunikacji
   •    domofony
   •    wideofony 
  

www.monteo.pl

Wspólnoty
i spółdzielnie
mieszkaniowe

Najważniejsze 
rozwiązania 

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe to 
zdecydowanie najliczniejsza i stale powiększająca 
się grupa naszych zadowolonych Klientów. 
Mieszkańcy cenią nas za sprawne i estetyczne 
działanie, a osoby zarządzające za komfort, jaki 
daje współpraca z odpowiedzialnym i solidnym 
zespołem doświadczonych specjalistów. Jako 
zarządzającyzarządzający obiektem, możesz być pewien, że 
wesprzemy Cię we wszelkich kwestiach 
bezpieczeństwa Twojego obiektu, a długa lista 
referencji i niekończąca się ilość zaproszeń do 
współpracy, jest tylko dowodem na to, że cieszymy 
się w tej kwestii szczególnym zaufaniem

Systemy kamer 
kontrola dostępu
monitoring z podglądem w aplikacji on-line
domofony i wideodomofony

stosowane we wspólnotach
i spółdzielniach mieszkaniowych



Stosowana w tym montażu technologia, jest kolejnym autorskim 
rozwiązaniem Monteo- to wieloletnie doświadczenie i praktyka, 
pozwalają nam ze swobodą i elastycznością podchodzić do 
wszelkich konstrukcyjnych wyzwań. Opracowane przez nas 
profesjonalne i niezawodne rozwiązanie, jest odpowiednie dla 
każdego rodzaju dźwigu, nie ingeruje w jego konstrukcję
ii gwarantuje najlepsze parametry nagrań. Dodatkowym atutem tej 
metody, jest fakt, że konserwacja zainstalowanych urządzeń może 
odbywać się bez obecności konserwatora dźwigu, a oferta Monteo 
obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej do UDT, 
powykonawczej. obowiązkowych pomiarów powykonawczych.

Autorska metoda montażu pozwala nam instalować nawet 
najbardziej rozwinięte systemy, bez widocznej ingerencji w 
strukturę elewacji. Dzięki temu, nawet w pełni wykończone 
obiekty, bez wcześniejszego przygotowania, mogą być 
odpowiednio chronione dowolnym systemem bezpieczeństwa. 
Estetyczne i trwałe wykonanie, brak widocznych rurek i listew 
elektroinstalacyjnych, ograniczona możliwość mechanicznego 
uszkoduszkodzenia ukrytego okablowania- rozwiązanie cenione przez 
najbardziej wymagających

Okablowanie pod 
elewacją

Monitoring w windach

Do kontaktu na terenie obiektu wspólnot mieszkaniowych, od lat 
najczęściej wybierane są domofony. Ze względu jednak na stale 
wzrastającą popularność technologii smart oraz bardziej 
zaawansowane niż w domofonach możliwości integracyjnie, coraz 
większym zainteresowaniem cieszą się wideodomofony. Wygoda 
płynąca z podglądu obrazu z wbudowanej w urządzenie kamery, 
kusi coraz więcej mieszkańców wspólnot mieszkaniowych oraz 
spółdzielni szukającspółdzielni szukających przyszłościowych rozwiązań.

Wideodomofony, 
domofony

To nas 
wyróżnia!
Autorskie i skuteczne rozwiązania
indywidualne podejście
doświadczenie i wiedza branżowa

Najskuteczniejsza i najbardziej optymalna 
finansowo forma ochrony obiektów. Zdalny 
monitoring online, to metoda oparta o stabilny 
system obsługiwany całodobowo przez 
doświadczonych specjalistów z zakresu 
bezpieczeństwa, dająca możliwość reagowania 
w czasie rzeczywistym na wyselekcjonowane 
zdarzdarzenia. Centrum Monitorowania Monteo to 
niższe koszty utrzymania ochrony i wyższa 
efektywność pracujących na terenie obiektu 
ludzi i urządzeń. Za sukces tego rozwiązania, 
odpowiada efektywność połączenia 
kompetencji doświadczonych operatorów i grup 
interwencyjnych, z opracowanym pod kątem tej 
usługi, niezwykle skutecznym systemem VMS.usługi, niezwykle skutecznym systemem VMS.

Centrum
Monitorowania
Monteo
Stała i skuteczna obserwacja
dedykowany zespół
i podgląd w aplikacji on-line


