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Systemy alarmowe Łódź
http://www.vidom.pl

Przedsiębiorstwo Vidom wita. 
Vidom swoje instalacje alarmowe sprzedaje miastom Warszawa i Łódź od 1986 roku. 
Systemy alarmowe firma Vidom sprzedaje wraz z elektronicznymi systemami zabezpieczeń wśród, których
są: systemy zabezpieczeń Bosch, systemy satel oraz montaż systemów sswin i CCTV systemy monitoringu
telewizji przemysłowej geutebruck. 
Markę zabezpieczeń Vidom cechuje też reporter geviscope oraz autoryzacja Techom. 
Zakład robi też badanie kamerą termowizyjną a także pomiary termowizyjne w miastach Warszawa i Łódź. 
Elektroniczne systemy zabezpieczeń łódzkiej marki są używane teraz przez całą Polskę, zwłaszcza przez
klientów z Łodzi i Warszawy. 
Vidom tworzy system zabezpieczeń elektronicznych więc dzięki niemu potrafi zabezpieczyć wszelki obiekt,
nie zważając na jego wielkość. 
Firma wykorzystuje specjalistyczny sprzęt przy konkurencyjnym cenniku. 
Najważniejsze oferowane usługi to sygnalizacja pożaru, systemy włamania i napadu, telewizja CCTV,
ochrona peryferyjna i podsłuch oraz monitoring. 
Do tworzenia pomiarów wykorzystywana jest kamera termowizyjna. 
Łódź oraz Warszawa już znają markę Vidom oraz jej możliwości w postaci konserwacji systemów satel. 
Gwarancja wystawiana jest na relatywnie każdą usługę serwisu a również okresowych konserwacji systemów
termowizyjnych. 
Kamery megapikselowe ip, hd oraz axis są montowane z niezbędnymi atestami i pozwoleniami. 
Oddział Vidom Łódź stosuje elektroniczne systemy zabezpieczeń. 
Instalacje i systemy alarmowe są używane do zabezpieczeń: banków, ministerstw, obiektów handlowych,
urzędów, zakładów produkcyjnych, ale też domów, mieszkań oraz firm klientów prywatnych. 
Ceny wraz ze szczegółami oferty umieszczone są na stronie WWW firmy.
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