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Przykładowa oferta instalacji nowoczesnych mediów
Audio/Video/Internet w domku parterowym.

Ofertę skalkulowano dla budynku parterowego o powierzchni 100mkw
w którym wydzielono następujące pomieszczenia: 3x sypialnia,
1x łazienka, 1x toaleta, 1x pomieszczenie techniczne, 1x wiatrołap,
1 kuchnia połączona z pokojem dziennym, korytarz.

W kalkulacji oferty przyjęto, iż budynek znajduje się na etapie prac
budowlanych przed wykonaniem tynków oraz posadzki właściwej.
Oferta obejmuje wykonanie nowoczesnej instalacji telewizyjnej, internetowej, nagłośnieniowej oraz
instalacji kina domowego (system zabudowany) w nowoczesnym układzie, który przenosi
urządzenia Audio/Video/inne do MediaRaku, który zainstalowany jest w pomieszczeniu
technicznym. Jest to nowoczesne podejście pozwalające uzyskać więcej przestrzeni w
pomieszczeniu pokoju dziennego, podnosząc wygodę, estetykę oraz wartość budynku.
Przeniesienie urządzeń zwykle znajdujących się „pod” telewizorem np. w szafce RTV do
pomieszczenia technicznego i zainstalowanie ich w MediaRaku pozwala lepiej wykorzystać
przestrzeń. W ofercie (w cenie) ujęto zabudowany system audio słynnego producenta Bowers &
Wilkins zarówno jako nagłośnienie całego domu jaki i odrębne nagłośnienie dla kina domowego w
standardzie 5.1.

Koszt realizacji: 36 800,00zł z VAT (23%)
Podana cena zawiera pełny koszt wykonania instalacji wraz z
urządzeniami audio/video oraz centralnym sterowaniem.

Oferta przykładowa – może zostać zrealizowana w podanej formie lub na życzenie - zmienionej.
Obsługa handlowa: tel.. +48 75 77 13 701 wewnętrzny 40.
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Instalacja obejmuje następujące systemy

Domowa sieć LAN Gigabit Ethernet
Technologia: 1Gbps Ethernet w oparciu o okablowanie ekranowane kat. 5e oraz 6a. Gniazda
zabudowane jako zespół adapterów w towarzystwie gniazd sieci elektrycznej i satelitarnej. Sieć
realizowana przez przełącznik nieblokujący 19” zarządzany w wersji zawodowej przeznaczony do
pracy ciągłej.
• centralny punkt usługi: MediaRak,
• sypialnia - 2 x 1Gbps / złącze komputerowe Rj45,
• sypialnia – 2 x 1Gbps / złącze komputerowe Rj45,
• sypialnia główna – 2 x 1Gbps / złącze komputerowe Rj45,
• pokój dzienny – 4 x 1Gbps / złącze komputerowe Rj45,
• kuchnia – 1 x 1Gbps / złącze komputerowe Rj45,
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Sieć bezprzewodowa
Technologia: Sieć ujednolicona Ubiquiti Unifi 2,4Ghz z
technologią roamingu użytkowników.
• centralny punkt usługi: MediaRak,
• 2 x Ubiquiti Unified Wlan 2,4GHz/N,
• roaming – jednolita sieć w całym domu umożliwiająca
przemieszczanie się domowników po całym domu - bez
utraty sygnału,
• automatyczne strojenie sieci przez kontroler (kanał, moc,
szerokość itp.).

Audio – Strefa 1
Technologia: Bowers & Wilkins, głośniki zabudowane w suficie,
mogą być pomalowane farbą sufitową (głośniki ujęte w cenie)
• centralny punkt usługi: MediaRak,
• obszar: nagłośnienie łazienki głównej,
• Głośniki: 2x Bowers & Wilkins CCM362
wraz z maskownicą przeznaczoną do malowania,
• rodzaj: stereo,
• źródło: dowolne medium (CD, DVD, Radio, Radio
Internetowe, Spotify),
• Sterowanie – Android/iOS, centralnym pilotem (pilot w
cenie).
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Audio – Strefa 2 / 1+2
Technologia: Bowers & Wilkins głośniki zabudowane w suficie, mogą być pomalowane farbą
sufitową (głośniki ujęte w cenie)
strefa 2: nagłośnienie obejmuje: korytarz, pokój dzienny, kuchnia.
strefa 1+2: nagłośnienie: łazienka, korytarz, pokój dzienny, kuchnia.
• Centralny punkt usługi: MediaRak,
• głośniki: 4x Bowers & Wilkins CCM362,
• sterowanie – Android/iOS, centralnym pilotem (pilot w cenie),
• źródło muzyki: dowolne medium(CD, DVD, Radio, Radio Internetowe, Spotify),
• sterowanie – Android/iOS, centralnym pilotem (pilot w cenie).

Kino domowe
Centralny punkt usługi: MediaRak
Technologia: Bowers & Wilkins, głośniki zabudowane w
suficie oraz pod telewizorem, dedykowane dla systemów
Dolby Digital, Dolby Surround.
• amplituner kina domowego: Denon AVR-X2200W
(urządzenie w cenie),
• głośnik centralny: 1x Bowers & Wilkins Cinema 7,
horyzontalnie wraz z maskownicą przeznaczoną do
malowania (w cenie),
• głośniki efektowne tylne: 2x Bowers & Wilkins
CWM 684 wraz z maskownicą przeznaczoną do
malowania (w cenie),
• subwoofer: przygotowanie do montażu (zabudowany
lub wolno stojący w konf. 1,2 lub 4szt). Cena zawiera okablowanie wielokrotnie
ekranowane dedykowane do subwoofera,
• głośniki główne przednie: przygotowanie do montażu w oparciu o kable dedykowane
BiWire (okablowanie w cenie) dla kolumn wolno stojących (możliwa również zabudowa w
ścianie),
• sterowanie: Android/iOS, centralnym pilotem (pilot w cenie).
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Telewizja
W oparciu o jakościowe okablowanie współosiowe, cyfrowe w tym symetryczne służące do
przesyłania materiałów wysokiej rozdzielczości oraz multimedialnych aplikacji internetowych
(YouTube, Spotify).
• centralny punkt usługi: MediaRak,
• sypialnia 1x SAT HD + Multiroom + media internetowe,
• sypialnia 1x SAT HD + Multiroom + media internetowe,
• sypialnia 1x SAT HD + Multiroom + media internetowe,
• pokój dzienny SAT HD + Multiroom + media internetowe (YouTube, Spotify), Blu Ray,
DVD, możliwość oglądania i nagrywania jednocześnie,
• sterowanie: Android/iOS, centralnym pilotem (pilot w cenie).

MediaRak
Centrum sieci audio wizualnej oraz internetowej zlokalizowane w pomieszczeniu gospodarczym.
We wnętrzu MediaRak (wymiary: wys. 127cm, szer. x głęb. 60 x 60cm) zainstalowane są wszelkie
urządzenia Audio/Video/Ethernet tj: PVR NC+, amplituner Denon, Blu Ray/DVD/CD, przełącznik
sieciowy, centralny magazyn danych sieci, router, itd.
Dzięki wyodrębnionej lokalizacji MediaRak-a pokój dzienny zostaje uwolniony od konieczności
umieszczenia audio video.
Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich mediów za pośrednictwem jednego pilota, którym
wygodnie steruje (pilot w cenie). System jest również sterowany przy użyciu smartfona
(Android/iOS), pozwalając na uruchamianie i wyświetlanie dowolnej muzyki, filmu.
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Pokój dzienny nie musi posiadać szafki telewizyjnej – wystarczy sam telewizor oraz jeśli
użytkownik tak zdecydował – dwie główne przednie kolumny w wersji podłogowej + podłogowy
subwoofer (lub subwoofer).
Podana cena zawiera wszelkie wymienione urządzanie modelu i nazwy – wymagane jest
dokupienie kolumn przednich, subwoofera, telewizora/telewizorów oraz odbiorników PVR (np.
NC+) oraz systemu natynkowego ramkowego.

Przedsawione w ofercie zdjęcia są prawdziwe.
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