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OFERTA CENOWA 
 

 

 DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 
 

I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH 
 

 

 

 

Wykaz oferowanych usług: 

 

 Instalacje elektryczne, wraz z pogotowiem całodobowym 

 Systemy anten zbiorczych 

 Domofony 

 Monitoring cyfrowy 

 Alarmy kontrola dostępu 

 Odgromy, ocieplanie rynien i rur spustowych 

 Oświetlenie klatek schodowych 

 Szlabany wjazdowe 
 

Wszystkie ceny podane w ofercie są naszą propozycją współpracy i mogą 

ulec zmianie. 
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Firma ELEKTRO-DOM istnieje na rynku od 1998 r. i od samego początku jest prowadzona 

przez tego samego właściciela. Z upływem czasu została zmieniona jedynie forma prawna 

firmy, zachowując wszystkich pracowników oraz zakres wykonywanych usług.   

 

 

ELEKTRO-DOM to firma z wieloletnim doświadczeniem oraz o ugruntowanej pozycji 

wśród firm śląskich świadcząca pełny zakres usług elektrotechnicznych i elektronicznych. 

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje montaż i remonty instalacji elektrycznych 

i odgromowych, systemy domofonowe i anteny zbiorcze, systemy alarmowe, telewizje 

przemysłową – monitoring. 

 

 

Współpracujemy z licznymi spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami mieszkaniowymi 

oraz zarządcami nieruchomości, jak również z klientami indywidualnymi. 

Obejmujemy zasięgiem cały Górny Śląsk oferując najwyższą jakość za korzystną cenę dla 

osób prywatnych jak i dla podmiotów gospodarczych. 

 

 

ELEKTRO-DOM jest solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną firmą do 

kompleksowego wykonywania wszystkich oferowanych przez nas usług między innymi 

instalacji domofonowych, czy instalacji elektrycznych. 

Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom 

wykonania usług. 

Powierzone prace są wykonywane zgodnie ze sztuka budowlaną, w pełni profesjonalnie 

i w wyznaczonych harmonogramem terminach.  

 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Tadeusz Głomb 
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Domofony wersja cyfrowa 
 

 

 

 

Zakres oferty: 

 

 Zabudowanie unifonów w mieszkaniach 

 Przeprowadzenie okablowania 

 Montaż korytek kablowych lub bruzd w tynku 

 Zabudowanie kasety domofonu 

 Programowanie  

 

 

Przykładowy koszt montażu domofonu z materiałem, w zależności od ilości 

mieszkań: 

 
 

 6 mieszkań 10 mieszkań 15 mieszkań 20 mieszkań 

OPTI 1.730 zł 2.230 zł 2.680 zł 3.230 zł 

LASKO 1.530 zł 2.010 zł 2.330 zł 3.000 zł 

CDN 1.410 zł 1.870 zł 2.100 zł 2.780 zł 

 

Podane ceny są cenami netto. 

 

Gwarancja: 

 Firma udziela gwarancji 36 miesięcy na wykonaną usługę oraz materiały  
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Systemy domofonowe oferowane przez naszą firmę 
 

System domofonowy OPTI wandaloodporny z elektronicznym kluczem wejściowym 

(opcja) 
 
Cyfrowy panel domofonowy OPTI 
Nowoczesny cyfrowy panel domofonowy, w wandaloodpornej 
obudowie ze stopu cynku i aluminium, umożliwia realizacje pełnego 
cyfrowego systemu domofonowego, obsługującego do 255 unifonów. 
Szerokie możliwości konfiguracyjne oraz programowanie zarówno 
z poziomu klawiatury jak i komputera sprawiają, że produkt ten 
znajduje wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju 
inwestycjach. 
Zastosowanie dużego, podświetlanego wyświetlacza graficznego 
i przejrzystego menu, umożliwiają w łatwy i intuicyjny sposób zmianę 
parametrów systemu.  
Dodatkowo starannie dobrane ustawienia fabryczne panelu pozwalają 
w wielu przypadkach na natychmiastową instalację systemu bez 
potrzeby ingerencji w konfigurację 

 

 

System domofonowy LASKO cyfrowy  

Cyfrowy system domofonowy   

 klawiatura optyczna 

 możliwość podłączenia dużej liczby 
abonentów 

 programowa konfiguracja pracy domofonu 

 zamek szyfrowy 

brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów 
 

 

 

 

System domofonowy cyfrowy ACO CDN 
 

 
Systemy domofonowe CDN przeznaczone są zarówno do pojedynczych budynków 
mieszkalnych jak i dużych osiedli mieszkaniowych. Umożliwiają one budowę złożonych 
systemów wielowejściowych – centrala główna i wejścia podrzędne np. brama wejścia 
głównego na osiedle oraz wejścia bezpośrednio do klatek schodowych itp. Główną zaletą tych 
urządzeń jest możliwość stosowania ich zamiennie w miejsce starych central domofonowych 
bez konieczności przerabiania instalacji w budynku. Obudowa wykonana ze stopu cynkowo – 
aluminiowego zapewnia skuteczną ochronę przed  korozją. Do produkcji wszystkich 
oferowanych urządzeń firma ELEKTRO-DOM wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania 
techniczne i technologiczne. System obsługuje systemy 4-przewodowe, 5-
przewodowe, 6-przewodowe, 2- przewodowe (cyfrowe), 1+1n- przewodowe 
(cyfral). 

http://www.elektro-dom.com.pl/
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Instalacje elektryczne na klatkach schodowych 
 

 

Przykładowy zakres cenowy wykonania instalacji elektrycznych w zależności 

od ilości mieszkań: 

 

1.   6 mieszkań                                      7.000 –    8.500 zł  

2. 10 mieszkań                                      9.000 -   11.000 zł 

3. 14 mieszkań                                     12.000 – 14.000 zł 

4. 16 mieszkań                                     13.000  - 16.000 zł 

5. 24 mieszkania                                  19.000 -  23.000 zł          

 

Podane ceny są cenami netto. 

 

 

Zakres robót obejmuje: 

 

 Wymianę GLZ ( główna linia zasilająca ) 

 Wymianę WLZ ( wewnętrzna linia zasilająca ) - liczniki kWh do 

mieszkań w klatce schodowej 

 Wymianę obwodów ADM (klatka schodowa, strych, korytarze 

piwniczne) z przystosowaniem zasilania na 24 V i z doprowadzeniem 

instalacji elektrycznej do boksów piwnicznych 

 Wymianę zasilania do poszczególnych mieszkań przewodem YDYp 3x4 

p/t wraz S-6 i S-301 B 

 Wymianę przewodów elektrycznych p/t - 100% 

 Wymiana osprzętu elektrycznego w klatce schodowej, w korytarzu 

piwnicznym i strychu 

 Wymiana opraw oświetleniowych, montaż lamp kanałowych w klatce 

schodowej, piwnicy i strychu (w klatce schodowej oprawy typu 

Plafoniery PIR z LED w piwnicy i strychu typu OKn) 

 Montaż transformatora w szafce metalowej 230/24 

http://www.elektro-dom.com.pl/
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 Montaż zestawu głównego „ZG” oraz zestawu licznikowego w szafkach 

metalowych 

 Montaż automatu schodowego i lampy zmierzchowej od ulicy i podwórka 

 Plombowanie liczników 

 Instalacje na strychu i w piwnicy  wykonane jako hermetyczne 

 Uwzględnione roboty towarzyszące: kucie bruzd, wnęk, przebicia, 

tynkowanie bruzd itp. 

 Wywóz gruzu wraz z opłatą za składowanie (jeżeli dotyczy) 

 Opisanie tablice ZG, ZK 

 Przedstawienie pomiarów instalacji elektrycznej po wykonanych robotach 

 

Roboty elektryczne wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi 

Normami. 
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Przykład wykonanych instalacji elektrycznych 
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Monitoring w systemie HD 
 

Zakres ofert: 

 

 Montaż kamer zintegrowanych z doświetlaczami z zmienną ogniskową 

 Przeprowadzenie okablowania 

 Montaż korytek kablowych lub bruzd 

 Montaż stanowiska ( rejestrator, dysk osprzęt, zasilanie, podgląd) 

 Programowanie, uruchomienie  

 Wi-Fi 
 

Przykładowy koszt montażu monitoringu z materiałem, w zależności od ilości 

kamer: 

    

 4 Kamery 8 Kamer 12 Kamer 16 Kamer 

System Wyższy 5.600 zł 7.600 zł 8.700 zł 9.400 zł 

System Średni 4.300 zł 5.900 zł 7.100 zł 8.600 zł 

System 

Oszczędny 
3.200 zł 4.500 zł 6.000 zł 7.000 zł 

 

Różnice pomiędzy systemami wynikają z jakości: kamer (trwałość 

i podgląd), rejestratora i pojemności dysku zapisu !!!!! 
 

Podane ceny są cenami netto 

 

Gwarancja: 

 Firma udziela gwarancji 36 miesięcy na wykonaną usługę oraz materiały 
 

 

http://www.elektro-dom.com.pl/
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Kamery oferowane przez naszą firmę 
 

Kamera kopułowa HD CVI 
 

Podstawowy model kamery kopułowej HD CVI w naszej ofercie - sprawdzi się 
wszędzie tam, gdzie priorytetem jest cena. Jednocześnie nie może powstydzić się 
swoich parametrów - rozdzielczość 2 Mpix pozwoli osiągnąć doskonałą precyzję 
obserwacji dzięki zastosowaniu procesora obrazu wysokiej jakości. Dużą zaletą jest 
mocna zewnętrzna obudowa, małe wymiary, oraz oświetlacz IR wykonany w 
technologii led 3. generacji, pozwalający oświetlić kadr do 30 metrów.  
Stałoogniskowy obiektyw 2,8 - 12mm - nadaje się głównie do monitoringu 
pomieszczeń i ogólnej obserwacji szerokim kadrem małych przestrzeni otwartych. 
 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.elektro-dom.com.pl/


Tel. 32/242-11-75 

Tel. kom. 501-305-744 

www.elektro-dom.com.pl 

e-mail: biuro@elektro-dom.com.pl 

                      

ELEKTRO-DOM Sp. z o. o.  ul. Ks. J. Londzina 4/2, 41-800 Zabrze 
 

Konto bankowe: 89 1020 2401 0000 0702 0438 6702      NIP: 648 277 20 80     REGON: 243670028   KRS: 0000524375 

 

Instal. Elektryczne     Systemy anten zbiorczych     alarmy     domofony    monitoring     fotowoltaika     pogot. całod.  

 

   10 
 

 

 

Kamera zintegrowana HD CVI 
 

W segmencie kamer kompaktowych HD CVI, najlepszy stosunek ceny do jakości w 
naszej ofercie, to połączenie funkcjonalności kamer analogowych z jakością IP. 
Została stworzona w oparciu o najczęstsze potrzeby naszych klientów - połączyliśmy 
w niej najbardziej uniwersalne podzespoły dla osiągnięcia maksymalnej 
wszechstronności. 
Wysoka rozdzielczość 2 Mpix, obiektyw 2,8-12 mm, oświetlacze IR o zasięgu 60 
metrów, estetyczna kompaktowa wandaloodporna zewnętrzna obudowa - HCG 
będzie pasować do każdej instalacji. Duża zapotrzebowanie (wśród kompaktów 
najbardziej oczekiwana kamera tego roku). 
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Rejestrator  HD CVI 
 

Szesnastokanałowy rejestrator stworzony w innowacyjnej technologii HD CVI dającej 
niesamowite możliwości transmisji i zapisu. Umożliwia to połączenie kamera-
rejestrator na imponującą odległość ponad 600 m (w przypadku kabla 
koncentrycznego i ponad 300 m w przypadku skrętki!), przy jednoczesnym braku 
utraty jakości obrazu. Rejestrator łączy w sobie łatwość i funkcjonalność 
tradycyjnego analoga z jakością IP. Funkcjami nawiązuje do tradycyjnych analogów, 
kompresja H.264, wyjście VGA, BNC, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi. Małe 
rozmiary, niskie zużycie energii to duże plusy. Jest w pełni kompatybilne ze 
wszystkimi kamerami HD CVI. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.elektro-dom.com.pl/


Tel. 32/242-11-75 

Tel. kom. 501-305-744 

www.elektro-dom.com.pl 

e-mail: biuro@elektro-dom.com.pl 

                      

ELEKTRO-DOM Sp. z o. o.  ul. Ks. J. Londzina 4/2, 41-800 Zabrze 
 

Konto bankowe: 89 1020 2401 0000 0702 0438 6702      NIP: 648 277 20 80     REGON: 243670028   KRS: 0000524375 

 

Instal. Elektryczne     Systemy anten zbiorczych     alarmy     domofony    monitoring     fotowoltaika     pogot. całod.  

 

   12 
 

 

Szlaban wjazdowy 
 

Zakres oferty: 

 

Zabudowanie kompletnego szlabanu z fundamentem, pełne sterowanie na pilot, 

samoczynne zamykanie po określonym czasie. Podłączenie do sieci, 

zabezpieczenie UPS w przypadku chwilowego braku napięcia. Uruchomienie, 

instruktaż.  

 

 
Wykaz materiałów: 

 

 Szlaban komplet 4mb                                                           1szt.    

 Fundament wzmocniony                                                       1szt. 

 Odbiornik radiowy                                                                1szt. 

 Przewód zasilający YDYp 3x1                                             ok. 10mb ( opcja) 

 Kompletne urządzenie podtrzymujące zasilanie                   1szt 

 Pozostałe materiały                                                                1szt. 
  

 

        

Koszt: 

 

Całkowity koszt montażu szlabanu  z materiałem wynosi: 
 

 6.480,00 zł netto + 8% VAT      6.998,40 zł brutto        
 

Gwarancja: 

 

 Firma udziela gwarancji 24 miesiące na wykonaną usługę oraz materiały. 

http://www.elektro-dom.com.pl/
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Oświetlenie klatek schodowych plafonierami  

z czujkami ruchu i z zastosowaniem żarówek LED 
 

Mikrofala 

 

Mikrofalowy (radarowy) czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu - 

zintegrowany element pomiarowy wysyła elektromagnetyczne fale wysokiej 

częstotliwości i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu wywołane 

nawet najmniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze. 
 
 

Pir 
 

Wykrywanie ruchu opiera się na bardzo precyzyjnym pomiarze temperatury. 

Każda zmiana temperatury na wyższą lub niższą (np. podmuch zimnego 

powietrza do nagrzanego pomieszczenia) jest traktowana jako alarm. Głównymi 

elementami czujnika PIR jest pyroelement (detektor podczerwieni) i soczewka 

Fresnela lub lustro. 
 

Zakres prac od punktu obejmuje: 

 

 Demontaż istniejącej oprawy 

 Przeprowadzenie przewodu podtynkowo z wykonaniem bruzdy, 

zatarciem  

 Przewód proponowany YDYp 3x1,5mm 

 Montaż nowej plafoniery z czujką w miejscu zapewniającym bez 

problemowe zaświecanie się przy wykryciu ruchu i oddające natężenie 

oświetlenia min 50 lux. 

 Zdemontowanie istniejących przycisków 

 Ewentualne przewierty pomiędzy stropami i roboty towarzyszące 

 Zastosowanie żarówki LED  
 

http://www.elektro-dom.com.pl/
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyroelement&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Soczewka_Fresnela
http://pl.wikipedia.org/wiki/Soczewka_Fresnela
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Plafoniery oferowane przez naszą firmę 
 

Podane kwoty są cenami brutto za jeden punkt.  

Kwota uwzględnia stawkę VAT 8 %. 
 

 

Plafoniera PIR TERAL 
 

 
 

 

 

Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych 
części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże 
magazyny. Wyposażony jest w centralnie umieszczony czujnik pasywnej 
podczerwieni, który reaguje w chwili pojawienia się ruchu. 
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 

 zasilanie: ~230V/50Hz 
 max obciążenie: 2 x 40W 
 stopień ochrony: IP20 
 kąt widzenia: 360° 
 klosz: szklany matowy 

 regulacja: czasu świecenia, czułości natężenia światła 
 dostępne kolory: biały 

 

Kwota od punktu z LED:  130 zł brutto 

http://www.elektro-dom.com.pl/
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Plafoniera mikrofalowa Panda Caro 

 

 
 

 
 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

  

 Moc światła: max.60W 
 Oprawka żarówki: E27 

 Kolor: biały spód, klosz mleczny 
 Ochrona: IP65 
 Napięcie: 230V 
 Materiał: plastik 
 Dodatki: radarowy czujnik ruchu 

 
 

Kwota od punktu  z LED       150 zł brutto 
 

http://www.elektro-dom.com.pl/
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Plafoniera Mikrofalowa  AUTAN 

 
Oprawa przeznaczona do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych 
pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny. 
Wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu, który wysyła i odbiera fale 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5.8GHz). 
Fale przenikają przez szklany klosz oprawy i pozwalają na detekcję ruchu. 
• regulacja zasięgu wykrywania ruchu 
• regulacja czasu świecenia 
• regulacja czułości natężenia światła 
• wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaźnik czasowy 
• detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe 
 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 
 zasilanie: ~230V/50Hz  
 max obciążenie: 1 x 75W 
 kąt detekcji: 360° 
 stopień ochrony: IP44 
 klosz: poliwęglan, mleczny 
 podstawa termoplastyczna 

 dodatkowe: 3 wejścia, 3 dławnice WN13 
 zasięg wykrywania ruchu: od 1-8m 
 dostępny kolor: biały 
 wymiary: 250 x 250 x 95 mm 

 

Kwota od punktu z LED:    165 zł brutto 

http://www.elektro-dom.com.pl/
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Plafoniera z czujką mikrofalową RIVA 

 
 

 
 

 

 

 
PARAMETRY TECHNICZNE: 

 
 Napięcie: 230V/24V 

 Moc: 25W 
 Stopień ochrony: IP44 
 Liczba wejść / dławików: 3 

 

 

Kwota od punktu z LED       170 zł brutto 
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Lampa LED Regulowana czujnikiem Mikrofalowym z ściemnianiem 

awaryjnym 

          

 
 

Oprawa do montażu zarówno na ścianach jak i na suficie. Wbudowany w lampę 
niewidoczny radiowy czujnik ruchu idealnie sprawdzi się w miejscach takich jak: 
pomieszczenia dzienne i gospodarcze, wiatrołapy, schody, piwnice, garaże, 
toalety, kuchnie, korytarze, hole itp. 
 
Lampa sprawdza się w sytuacji kiedy wnosimy coś do pomieszczenia, jednak nie 
mamy trzeciej ręki aby załączyć światło. Dzięki naszej lampie w pomieszczeniu zrobi 
się jasno, gdy tylko znajdziemy się w polu zasięgu czujnika. Nawet jeśli nasza lampa 
jest zasłonięta ścianą to i tak się włączy dzięki zastosowaniu czujnika sterowanego 
falami radiowymi. 
 
Zastosowanie czujnika ruchu sprawdzi się również w momencie kiedy, zapomnimy 
wyłączyć światło. Lampa po ustaniu ruchu w strefie detekcji lamp wyłączy się sama. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu rachunki za zużycie energii elektrycznej 
widocznie się zmniejszą nawet do 80%. 
 
Nasza lampa LED jako jedyna na rynku posiada funkcję opóźnionego wyłączenia oraz 
ściemnienia. Sprawdzi się to w momencie, gdy wyjdziesz już z pomieszczenia, a 
będziesz chcieć się wrócić - w pomieszczeniu w dalszym ciągu będzie jasno. 
 
Lampę możemy sami w prosty sposób wyregulować zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami i potrzebami danego pomieszczenia (m.in. czas świecenia, zasięg 
działania, powolne wygaszanie świecenia itp.) 
 

http://www.elektro-dom.com.pl/
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Podstawowe parametry: 
 

  wymiary (mm):     L280/H90 

  materiał podstawy/kolor:  aluminium/biała 

  materiał pokrywy/kolor:  PMMA/mleczny 

  typ led:      SMD2835 

  temperatura koloru światła:    3000K (ciepła) 

  pobór mocy: 13W (zwykła żarówka 
75W) 

  stan czuwania (pobór mocy czujnika):   <0.5W 

  temperatura pracy czujnika:     0ºC~ +40 ºC 

  temperatura przechowywania:      -20ºC~ +50 ºC 

  luminance (lm) +/- 10%:  1115lm 

  czujniki:       ruchu i zmierzchowy 

  czujnik mikrofalowy 360º: regulowany 

  czułość sensora-zasięg detekcji: 2m, 3m, 4m, 5m 

  długość oświetlenia 100% (opóźnienie 
wyłączenia):      

10s, 90s, 3min, 10min 

  długość oświetlenia 30% (ściemnienia): 30s, 3min, 10min, stałe 

  próg oświetlenia otoczenia załączenia 
światła: 

5 lux, 25 lux, 50 lux, 
wyłączone 

 
 
Parametry techniczne: 
 
  napięcie wejściowe:  AC100-240V ~50/60Hz 

  margines odchyleń poboru mocy: +/-10% 

  kąt światła: 150° 

  odporność lampy IP (szczelność): IP50 

  inne: izolowany wbudowany 
sterownik 

  obszar detekcji:  360º 

  wysokość instalacji:  ściana 1-1.8 m, sufit 2.5-6m 

  oznaczenia, deklaracje zgodności:  CE, ROHS 
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Objaśnienie funkcji regulacji 
 

 czułość sensora/zasięg detekcji – odległość odbioru fal podana w metrach od 
poruszającego się obiektu 
 

 długość czasu oświetlenia 100% (opóźnienie wyłączenia) - długość 
świecenia lampy 100% mocy po wykryciu ruchu obiektu w strefie detekcji 

 

 długość czasu oświetlenia o mniejszej jasności (ściemniania) – czas 
świecenia lampy w mniejszej jasności po czasie oświetlenia 100%, po odejściu 
obiektu generującego odbierane fale 

 

 próg oświetlenia otoczenia/załączanie światła - próg jasności otoczenia od 
którego czujnik będzie załączał świecenie lampy po wykryciu ruchu obiektu w 
strefie detekcji  

 

 

Kwota od punktu    190 zł brutto 
 

 

 

  

http://www.elektro-dom.com.pl/

