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Obsah: 5 krajín
V súčasnosti má IMAO electric zastúpenie 

v 5 krajinách Európy.
Slovenská republika, Česká republika, 
Chorvátsko, Bosna a Hercegovina,  Rumnsko

160 ľudí
Skupina IMAO zamestnáva viac ako 160 

ľudí v 5-tich krajinách Európy

100 MW
Naše realizované projekty z obnoviteľných 
zdrojov dnes vyrábajú viac ako 100 MW 

ekologickej elektrickej energie.



História a vývoj

Významné míľniky skupiny IMAO

Od založenia firmy IMAO electric, s.r.o. v roku 2008 prešla spoločnosť 
významnou transformáciou a rozsiahlou expanziou. Z firmy, ktorá sa profilovala 
ako veľkoobchod a maloobchod s elektroinštalačným materiálom a svietidlami, 
je nadnárodná skupina pôsobiaca v piatich krajinách Európy. Pod hlavičkou 
IMAO group v súčasnosti pracuje 6 spoločností.

V rovine B2C a B2B naše portfólio zahŕňa:
•	 veľkoobchodný a maloobchodný predaj elektroinštalačného materiálu,  

svietidiel a fotovoltických panelov
•	 kompletné elektroinštalačné práce 
•	 dizajnovanie, projektovanie a inštalácia osvetlenia pre exteriér a interiér 
•	 projektovanie, výstavba a kompletný servis projektov z obnoviteľných 

zdrojov energie
•	 inštalácia zabezpečovacích, protipožiarnych a kamerových systémov
•	 energetické poradenstvo, zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
•	 výroba rozvádzačov
•	 výroba striedačových jednotiek VACON

Výsledkom práce nášho tímu sú fotovoltické elektrárne doma aj v zahraničí 
s inštalovaným výkonom viac ako 90  MW.  Skupina IMAO je podpísaná 
pod výstavbou 15 bioplynových staníc na území Slovenskej republiky. 
V súčasnosti zamestnávame viac ako 160 zamestnancov v piatich krajinách 
Európy. Disponujeme dizajnovým a projektovým oddelením, ktoré 
pracujú s najmodernejším technologickým a softvérovým vybavením. 
Naše bohaté referencie dopĺňajú zákazníci ako Letisko Bratislava, Jadrová 
elektráreň Jaslovské Bohunice, Slovenský filmový ústav Bratislava 
či Slovenská technická univerzita v Bratislave.
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Fotovoltická elektráreň HOSMAN Rumunsko

Inštalovaný výkon: 3 MW 
Realizácia: 2013



Kolobeh práce s naším zákazníkom 

Cieľ a stratégia
Zvyšovanie počtu zákazníkov vo veľkoobchodnom i maloobchodnom 
predaji, rozširovanie predajnej siete, budovanie sofistikovaných 
elektroinštalácií a výstavba projektov z obnoviteľných zdrojov 
energie, ktoré nám prinesú ešte väčší podiel na trhu s energetikou.  
Aj toto sú ciele našej práce, ktoré vnímame ako výzvu do blízkej 
i ďalekej budúcnosti. Pre naplnenie tejto vízie sme zvolili individuálny 
prístup ku každému zákazníkovi s cieľom čo najširšie uspokojiť jeho 
náročné požiadavky. 

Stratégiou našej práce je ponúkať služby komplexne. Od prvej návštevy 
klienta tak rozbiehame proces ,ktorý začína definovaním požiadaviek 
zákazníka a následným návrhom možného riešenia. Automaticky 
a hlavne bezplatne vypracujeme cenovú ponuku  alebo kompletnú 
projektovú dokumentáciu. Po konzultácií so zákazníkom zapracujeme 
všetky pripomienky a úpravy. Ďalším krokom je predaj tovaru 
v prípade projektu samotná realizácia stavby. Po dokončení diela 
ponúkame zákazníkom servisnú zmluvu, ktorá zahŕňa zastupovanie 
klienta pred dotknutými orgánmi štátnej správy, servisný výjazd do 24 
hodín od nahlásenia poruchy a monitorovanie zdroja výroby energie. 

Naším cieľom je, aby kolobeh práce so zákazníkom prebehol:
•	 v čo najlepšej cene
•	 v čo najkratšom čase
•	 v čo najvyššej kvalite

návrh riešenia, 
odborné 

poradenstvo 

vypracovanie 
cenovej ponuky, 

projektovej 
dokumentácie  

zapracovanie 
pripomienok 

zákazníka

realizácia,
predaj

zmluvný servis



Veľkoobchod a maloobchod

Veľkoobchodné a maloobchodné ciele 
od založenia firmy v roku 2008 napĺňajú 
tri predajne na území Slovenska. 
Pomocou siete obchodných zástupcov 
oslovujeme zákazníkov z celej krajiny 
a vlastným rozvozom doručíme tovar 
k odberateľovi vo veľmi krátkom čase 
úplne zadarmo.

Spolupráca s najväčšími výrobcami 
a dodávateľmi svietidiel a svetelnej 
techniky nám dovoľuje ponúknuť 
zákazníkom vždy aktuálne, 
dizajnovo atraktívne a cenovo 
veľmi dostupné svietidlá. Klientom 
ponúkame možnosť prezrieť 
si naše svetelné showroomy 
a vybrať si tak z toho najlepšieho, 
čo aktuálne trh ponúka. V oblasti 
elektroinštalačného materiálu sa 
rovnako sústreďujeme na kvalitné, 
inovatívne a cenovo dostupné 
komponenty. Na Slovensku máme 
tri predajne, a to v Považskej 
Bystrici, Tvrdošíne a Námestove.

Po založení dcérskej spoločnosti 
IMAO electric, s.r.o. v Českej 
republike sme otvorili našu 
predajňu v meste Veľké Meziříčí, 
kde rovnako ako na Slovensku 
zákazníkom ponúkame široký 
sortiment elektroinštalačného 
materiálu a svietidiel.

Veľkoobchodné a maloobchodné 
aktivity tiež vyvíjame na území 
Chorvátska, kde sa značku IMAO 
podarilo etablovať na trh vo veľmi 
krátkom čase. 

V oblasti veľkoobchodu a maloobchodu 
sa držíme našej stratégie pristupovať 
k zákazníkom individuálne. Vypracúvanie 
cenových ponúk a odborné poradenstvo 
pre klientov prostredníctvom našich 
školených pracovníkov preto ponúkame 
zdarma.



Elektroinštalačný
materiál
svietidlá

Široký
sortiment

od renomovaných
výrobcov



Elektromontáže
Elektroinštalácie
S predajom nášho sortimentu sa spája jeho ďalšia inštalácia, 
ktorú zabezpečujeme prostredníctvom dcérskej spoločnosti 
OSMONT elektromontáže, s.r.o. Portfólio jej služieb zahŕňa 
komplexné riešenia v oblasti elektrického napájania, elektronické 
zabezpečovacie, požiarne a kamerové systémy, výrobu a dodávku 
NN a VN rozvádzačov, revízie elektrických zariadení či kompletné 
inštalácie projektov z obnoviteľných zdrojov energie.  Každý projekt 
má prideleného manažéra, ktorý zabezpečuje bezproblémovú 
realizáciu celého diela nielen v požadovanej kvalite, ale aj 
stanovenom termíne. Po skolaudovaní a odovzdaní projektu 
zabezpečujeme záručný i pozáručný servis s garanciou vyslania 
servisného tímu do 24 hodín.

Elektronické zabezpečovacie, požiarne a kamerové systémy
Zabezpečenie domu, podnikateľského priestoru či majetku je dnes 
bežným štandardom. Ochrana proti krádeži i požiaru nachádza miesto 
v nových aj starších budovách a priestoroch. Pre našich zákazníkov 
máme v ponuke najmodernejšie riešenia v oblasti elektronických 
zabezpečovacích, požiarnych a kamerových systémov. Preventívnou 
ochranou môžete ochrániť nielen svoju rodinu, ale aj majetok. 
Klientom ponúkame riešenie na mieru, ktorému predchádza 
vypracovanie potrebnej dokumentácie. Ďalším krokom je odborná 
inštalácia, zapojenie, zaškolenie i kompletný servis. 



Inteligentné inštalácie
Pojmy inteligentné inštalácie či inteligentné domy našli miesto aj v našich podmienkach. Skupina IMAO v oblasti 
inteligentných inštalácií spolupracuje s významnými svetovými značkami. Sme certifikovaný partner pre inteligentné 
inštalácie KNX. Ovládajte celý dom alebo objekt z jedného zariadenia a zabezpečte si tak pohodlie pre seba a svoju 
rodinu. Využitím slaboprúdových tlačidiel prípadne ovládačov na zbernici môžete riadiť objekt a mať neustály prehľad 
o aktuálnych nastaveniach. Svetlá, zásuvky ale aj centrálne riadenie vrátane kúrenia, chladenia, zabezpečenia objektu, 
vzdialenej správy či multimediálneho systému sú pod permanentnou kontrolou. Na viac prinášajú výraznú úsporu energie 
čím šetria nielen rodinný či firemný rozpočet, ale aj životné prostredie. 



Projektové
oddelenie

Servis

Kvalitne realizovanej inštalácií predchádza príprava projektovej dokumentácie. 
Pre potreby nás a našich zákazníkov disponujeme vlastným projektovým 
oddelením, ktoré pracuje s najmodernejším technickým i softvérovým 
vybavením, a zabezpečuje tak všetku potrebnú dokumentáciu pre ďalšiu prácu. 
Pod taktovkou nášho projektového oddelenia vzniklo nespočetné množstvo 
inštalácií či bioplynové stanice a fotovoltické elektrárne s výkonom viac ako 
100 MW. Svetlotechnické výpočty dávajú zákazníkom lepšiu šancu predstaviť 
si finálny výsledok osvetlenia interiéru, exteriéru a pomáhajú im rozhodnúť sa 
pri investícií. 

Naše servisné oddelenie pracuje nepretržite počas celého roka. Cieľom 
je zabezpečiť plynulý chod inštalácií tak, aby naši zákazníci prípadné 
poruchy vôbec nepocítili. Pre tento účel sme zriadili servisnú linku, 
na ktorej môžu klienti nahlasovať vzniknuté problémy alebo sa informovať 
o možnostiach našej práce. Servis a revízie inštalácií vykonávame nielen pre 
existujúcich klientov, ale aj nových zákazníkov, ktorí potrebujú vykonať opravu, 
revíziu či renováciu zariadenia tak, aby spĺňalo a vyhovovalo potrebným 
normám a požiadavkám.

Hotline 24/7 : +421 917 559 559



Výroba
rozvádzačov

Naše elektroinštalačné služby dopĺňame o výrobu vlastných rozvádzačov 
rôznych druhov a veľkostí. Na  výrobu používame najkvalitnejšie komponenty 
od svetových výrobcov a tie potom osádzame do rozvodníc s trvanlivou povrchovou 
úpravou. Pre nášho zákazníka vypracujeme potrebnú projektovú dokumentáciu 
alebo zákazku vyhotovíme presne podľa požiadaviek klienta s ohľadom 
na technické normy. Do časti výroby spadá aj produkcia striedačových jednotiek 
VACON. Samozrejmosťou je inštalácia, zapojenie rozvádzača i vystavenie revíznej 
správy a certifikátov o zhode. 



Fotovoltika
Obnoviteľné zdroje energie sú hudbou súčasnosti a veríme, že 
i budúcnosti. S narastajúcou zemskou populáciou a s klesajúcim 
stavom zásob ropy či zemného plynu sa čoraz viac výskum a vývoj 
sústreďujú práve na oblasť obnoviteľných zdrojov. Fotovoltické 
systémy alebo inak povedané solárne systémy nájdete na rovinatých 
poliach i strechách domov či priemyselných budov. Premenu 
slnečného žiarenia na elektrickú energiu zabezpečujú fotovoltické 
panely rôznych rozmerov a výkonov. S inštaláciou týchto riešení 
máme niekoľkoročné skúsenosti a dovedna sme realizovali projekty 
s inštalovaným výkonom viac ako 90 MW. 

Zemné inštalácie
Zemné inštalácie sú umiestňované na voľných priestranstvách. Pri 
inštalácií a projektovaní veľkých solárnych elektrární zohľadňujeme 
rôzne faktory ako je sklon konštrukcie či orientácia elektrárne 
vzhľadom k svetovým stranám. Solárny park predstavuje ekologický 
zdroj energie, ktorý pri svojom fungovaní nezaťažuje životné 
prostredie emisiami a dokáže zásobovať obce či celé mestá. Portfólio 
našich služieb zahŕňa vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 
projektu, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, 
zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy, inštaláciu 
fotovoltickej elektrárne, pripojenie do siete, monitoring aj kompletný 
servis.

Strešné inštalácie
Výskum a vývoj fotovoltických panelov, prispôsobovanie legislatívy 
smerom k väčšiemu využívaniu solárnej energie, aj to sú faktory, 
vďaka ktorým sa fotovoltika stala cenovo dostupná. Na strechách 
domov, malých firiem či veľkých podnikov vyrastajú solárne 
elektrárne, ktoré majiteľom zabezpečujú energetickú sebestačnosť. 
Fotovoltický systém na streche rodinného domu pokryje veľkú časť 
spotreby bežnej domácnosti. S inštaláciou týchto systémov máme 
bohaté skúsenosti a našich spokojných zákazníkov nájdete nielen 
doma, ale aj v zahraničí. 



Hybridný ohrev vody
Hybridné ohrievače predstavujú technické 
riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky 
čistého zdroja energie. Elektrická energia 
z fotovoltických panelov ohrieva vodu 
v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie 
výhrevnej špirály, čím dokážeme eliminovať 
akékoľvek straty energie. Zariadenie tak 
pracuje veľmi efektívne. Výhodou riešenia 
je variabilita umiestnenia fotovoltických 
panelov, bezúdržbová prevádzka a jednoduché 
prepojenie so zásobníkom vody. Hybridný 
ohrev nachádza svoje miesto nielen v rodinných 
domoch ale i penziónoch či malých hoteloch 
a reštauráciách. 

Monitoring 
Po inštalácií a zapojení fotovoltickej elektrárne 
či bioplynovej stanice klientom automaticky 
ponúkame možnosť monitoringu zariadenia. 
Prostredníctvom webového rozhrania tak 
zákazník získava neustálu kontrolu nad 
výrobou energie. V prípade poruchy na miesto 
vyšleme servisný tím, ktorý odstráni problém 
v čo najkratšom možnom čase.  Monitoring 
zariadenia prebieha 24 hodín denne, 365 dní 
v roku. 

OFF GRID systémy
Ostrovný systém alebo OFF GRID systém je určený pre miesta bez elektrickej prípojky 
k verejnej sieti. Tieto systémy nachádzajú uplatnenie napríklad na chatárskych 
domčekoch, eko-domoch či farmách. Solárne fotovoltické panely - FV moduly 
premieňajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu, výstupom je napätie 230V 
s možnosťou pripojenia spotrebičov ako sú žiarivky, nabíjačky, rádio, notebook, 
TV, akumulačná vŕtačka a iné. Energia vyrobená z fotovoltických panelov 
je uschovaná vo veľkokapacitných bezúdržbových batériách, ktoré sú pripojené 
k systému. 



Bioplynové
stanice

15
bioplynových
staníc na území
Slovenska



Bioplynové stanice
predstavujú efektívny energetický zdroj s pozitívnym prínosom pre životné 
prostredie. Skupina IMAO je lídrom na trhu v projektovaní, realizácií a servise 
týchto systémov. Premenou organického odpadu na bioplyn dokážeme vyrábať 
nielen elektrickú energiu, ale aj teplo pre vykurovanie obytných či priemyselných 
budov. Vďaka enormne nízkemu zaťaženiu ovzdušia emisiami radíme spomínaný 
typ elektrární medzi najekologickejšie obnoviteľné zdroje, aké v súčasnosti 
poznáme. Bioplynové stanice nájdu uplatnenie nielen na poľnohospodárskych 
družstvách. Výhodou oproti slnečným či veterným riešeniam je stabilita a hlavne 
predvídateľnosť tohto zdroja energie. 

Naše služby zahŕňajú:
•	 posúdenie uskutočniteľnosti projektu
•	 projekčný návrh bioplynovej stanice
•	 financovanie projektu, riziková analýza 

projektu
•	 zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
•	 realizácia výstavby
•	 inštalácia systému
•	 vzdialený monitoring stanice
•	 servis stanice so zásahom do 24 hodín
•	 vyhodnocovanie výrobného procesu

Na území Slovenska sme dovedna zrealizovali 
15 bioplynových staníc, pri ktorých sme získali 
poznatky pre ďalšie plánované projekty. Našim 
cieľom je prinášať zákazníkom stále funkčnejšie 
a efektívnejšie riešenia v oblasti bioplynu, čoho 
predpokladom je neustále sledovanie vývoja 
a inovácie. 



Osvetlenie
Verejné osvetlenie
Havarijný stav verejného osvetlenia je v súčasnej dobe veľkým 
problémom mnohých samospráv. V tejto oblasti je skupina IMAO 
výborným partnerom pre celkovú rekonštrukciu najmä vďaka 
bohatým referenciám z už realizovaných projektov. Náš tím pracuje 
s najmodernejším technickým a softvérovým vybavením. Klient 
získava vypracovanú svetelnú štúdiu, ktorá pomáha pri rozhodnutí 
sa pre správne riešenie. Okrem vypracovania projektu a návrhu 
najvhodnejšieho osvetlenia zabezpečujeme aj samotnú inštaláciu 
a zapojenie. V spolupráci s bankovými inštitúciami refinancujeme 
túto investíciu a ponúkame možnosť celkovej správy verejného 
osvetlenia po dobu naplnenia investície. Samosprávy tak dostávajú 
šancu znížiť výdavky na verejné osvetlenie, zvýšiť bezpečnosť 
v uliciach a znížiť kriminalitu.

Osvetlenie interiéru a exteriéru
Okrem verejného osvetlenia pre našich klientov zabezpečujeme 
nasvecovanie interiéru a exteriéru. S ohľadom na technické normy 
a požiadavky nasvietime:
•	 vonkajšie i vnútorné priestory budov
•	 športové strediská a ihriská
•	 školy
•	 výrobné haly
•	 obchodné centrá a podobne



Solárne LED osvetlenie
Solárne hybridné LED svietidlá a svetelné systémy sú jednou 
z foriem využívania solárnej energie ako novej alternatívy 
k tradičným formám svetelných zdrojov. Tieto systémy šetria nielen 
životné prostredie, ale i elektrickú energiu, ktorej cena neustále 
rastie. V priebehu dňa je energia z panelov menená na elektrinu, 
ktorá je uschovaná v batériách. Solárne LED osvetlenie možno 
regulovať. Zákazník od nás získava vypracovanie svetelnej štúdie 
pre osvetlenie požadovaných priestorov. Solárne LED osvetlenie 
však nachádza uplatnenie aj pri osvetlení parkov, budov, bilbordov 
či iných plôch.

Ďalšie energetické služby
Štúdie vývoja cien energií, analýza spotreby a spracovanie 
odporúčaní, ktoré vedú k správnej koncepcii nákupu energií. 
Odborne posudzujeme zálohové platby a správne nastavíme výšku 
vašich poplatkov. Poradenské služby pri výbere dodávateľa patria 
rovnako do nášho portfólia. Keďže nepretržite sledujeme všetky 
zmeny v legislatíve, dokážeme vás včas informovať o zmenách, 
ktoré by ste nemali prehliadnuť. Poskytujeme štatistiky a pravidelný 
report o spotrebe energie.

Svietite efektívne?
Odpoveď na túto otázku dostanete práve u nás. Zameriame sa na 
celkovú efektívnosť a správnym nastavením zabezpečíme zníženie 
celkových nákladov. Zabezpečujeme audit a revíziu elektroinštalácií. 
Z oblasti bezpečnosti informačných systémov spracujeme celý 
bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, vypracúvame 
riadiace dokumenty a analyzujeme všetky možné riziká



Referencie

Bioplynové stanice

- 15 bioplynových staníc na území SR
- výstavba, inštalácia systému, pripojenie, servis

Letisko Bratislava

- optické pripojenie
- kamerový systém a zabezpečenie objektu

Bytový komplex Rubicon, Slovensko

- elektroinštalačné práce, dátová sieť
- kamerový systém, elektronický požiarny systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave

- oprava trafostanice TS 734
- dodávka a montáž VN a NN technológie

Obchodné centrá STOP- SHOP, Slovensko

- elektroinštalačné práce
- dodávka NN rozvodov

Fotovoltické solárne parky a solárne inštalácie

- výstavba, inštalácia systému, pripojenie, servis
- projekty na Slovensku 30 MW
- projekty v zahraničí 60 MW

Slovenský filmový ústav Bratislava

- riadiaci systém osvetlenia, osvetlenie interiéru
- dodávka a inštalácia elektronického zabezpečovacieho, 
  požiarneho a kamerového systému

Penzión Šabata, Česká republika

- elektroinštalačné práce, osvetlenie interiéru a exteriéru
- inštalácia hybridného ohrevu vody 

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

- inštalácia bleskozvodov
- práce na čerpacej stanici chladiaceho systému

Predajne obuvi – John Garfield, Slovensko

- elektroinštalačné práce
- osvetlenie interiéru

Z bohatých referencií pre Vás vyberáme
to najlepšie z našej práce ...



Slovakia
IMAO electric, s.r.o.

www.imao.sk

Slovakia
OSMONT elektromontáže, s.r.o.

www.osmont.sk

Romania
IMAO ELECTRICRO solutions, S.R.L

www.imao.ro

Czech Republic
IMAO electric, s.r.o.

www.imaocz.cz

Croatia
IMAO electric d.o.o.

www.imao.hr

Bosnia and Hercegovina
IMAO electric BH d.o.o.

www.imao.ba



www . i m a og r o u p . c om

IMAO electric, s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Telefón: +421 42 44 318 79
E-mail:    imao@imao.sk

OSMONT elektromontáže, s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Telefón: +421 42 44 318 78
E-mail:    osmont@osmont.sk


