Venkovní osvětlení
Komplexní služby v oblasti venkovního
osvětlení od innogy sníží vaše náklady
a zbaví vás starostí.

Venkovní osvětlení
Hledáte spolehlivého partnera pro zajištění provozu a údržby veřejného
osvětlení ve vašem městě nebo obci? Plánujete investici do nových
nebo stávajících světelných soustav a potřebujete poradit? Náš tým
zkušených odborníků vám pomůže nejen s veřejným osvětlením,
ale zajistí pro vás také kompletní péči o osvětlení v areálech, jako jsou
například továrny, supermarkety či nemocnice.
Vaše spokojenost je pro nás na prvním
místě. Nezávislost na konkrétních
výrobcích nám umožňuje vybírat si
a vždy spolupracovat pouze s kvalitními
dodavateli. Naše profesionální služby
poskytujeme „na klíč“ a postaráme se
o všechny prvky vaší osvětlovací soustavy
včetně stožárů, rozvaděčů, vedení
a dalších.

Svěřit své venkovní osvětlení
do péče innogy
pro vás znamená:
•	
Méně starostí s osvětlením
•	
Nižší náklady
•	
Lepší stav osvětlení
•	
Profesionální služby na míru
•	
Spolehlivé dodržení zákonů a norem
•	
Zaručenou kvalitu, odbornost a nestrannost

V rámci balíčku služeb venkovní
osvětlení od innogy nabízíme:
Inženýrské činnosti – Zpracujeme pro vás veškerou
potřebnou dokumentaci – pasporty, návrhy obnovy,
projekty všech stupňů, tendrové a dotační dokumenty
a další.
Realizaci staveb – Zajistíme pro vás veškeré činnosti
související s výstavbou nebo obnovou osvětlovacích
soustav vždy kvalitně a v dohodnutém termínu.
Přenesenou správu osvětlení – Budeme za vás
provádět pravidelnou údržbu, odstraňování poruch,
obnovu sítě, revize, vedení dokumentace a související
činnosti vždy s cílem maximálně optimalizovat náklady.
Smart City – Nabídneme vám možnost instalace tzv.
„chytrých zařízení“ na vaše venkovní osvětlení. Díky
nim ušetříte náklady za energie a můžete využívat
spoustu užitečných funkcí. Například nabíjecí stanice
pro elektromobily, senzory měřící kvalitu ovzduší nebo
městskou mobilitu.
Odkup osvětlovacích soustav – Novinkou v naší
nabídce je možnost odkoupení venkovního osvětlení do
majetku innogy. Po odkoupení ho z vlastních prostředků
rekonstruujeme, případně rovnou osadíme komponenty
Smart City a vy již nebudete mít s veřejným osvětlením
žádné starosti.

Máte zájem o více informací?
V případě zájmu o výstavbu, obnovu,
provozování či jiné služby související
s venkovním osvětlením kontaktujte
svého manažera prodeje.

