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ZÁKLADNÍ INFORMACE
O SPOLEČNOSTI:

ČINNOSTI, KTERÉ
SPOLEČNOST ZAJIŠŤUJE:

Společnost Stakohome Network s.r.o. působí v oblasti návrhů, projekcí a dodávek
slaboproudých, silnoproudých a inteligentních systémů. Pro tyto činnosti je držitelem
všech potřebných oprávnění. Specializuje se
na kompletní (tzn. návrhy, projekce, dodávky,
realizace, záruční a pozáruční servis) řešení
inteligentních elektroinstalací v rodinných
domech a bytech.

KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE:
• návrhy, konzultace, projekční činnost
• dodávky investičního materiálu
• montážní práce na vysoké úrovni
• revizní činnost

V roce 2007 obdržela certifikaci na systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.
Společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu
Odpovědnosti za škody ve výši 5 mil. Kč a při
realizaci určitých zakázek si sjednává speciální
pojistné smlouvy. Stala se také certifikovaným
partnerem KNX a má tak oprávněni projektovat, instalovat, programovat, oživovat, servisovat inteligentní instalace ve standardu KNX.
Od svého vzniku společnost uspokojila poptávku po řešení inteligentního bydlení nebo
standardních elektroinstalací bezmála dvou tisíců zákazníků. Ve více než čtyřech stech rodinných domech a do více než půl druhého
tisíce bytů instalovala slaboproudé rozvody
(jako např.počítačovou/datovou síť, TV-SAT
rozvody, domovní telefony, přístupové systémy, IP kamery, el.zabezpečovací systém EZS,
multimédia – audio/video techniku atd.), případně silnoproudé rozvody, případně inteligentní systémy.

OBORY:
• Automatizace v rodinných domech
a bytech, Inteligentní domácnost
• Přístupové systémy
• Domovní telefon
• Strukturované kabeláží systémy
LAN, MAN, WAN
• Optické rozvody
• WI-FI
• Telefonní rozvody a ústředny
• Televizní a satelitní rozvody
• EZS (Elektronické zabezpečovací systémy)
• EPS (Elektronické požární signalizace)
• Silnoproudé rozvody
• Kamerové systémy CCTV, IP – vnitřní
i venkovní s digitálním záznamem
ODVĚTVÍ:
• průmyslové celky
• provozní a obytné budovy
• kancelářské budovy
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Automatizace v bytech a rodinných domech

Byt – Praha Dejvice, cca 400 m2
(tento byt byl plně automatizován):
Kompletní projekt inteligentní elektroinstalace, včetně slaboproudu
Instalace slaboproudu – televizní a satelitní rozvody, elektronický zabezpečovací
systém, strukturovaná kabeláž, automatizace, multimédia
Instalace silnoproudu (inteligentní) – kompletní elektroinstalace
Kompletní řízení a ovládání:
• všech osvětlení
• všech žaluzií a závěsů
• sauny a jacuzzi
• kinosálu
• vytápění a klimatizace
• 4 hudebních zón
• 6 multimediálních zón

Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• TV menu
• vestavěných dotykových panelů
• stolních dotykových panelů
• bezdrátových dotykových panelů
• ipod/iphone řešení

Byt – Praha Dejvice, podkroví
(tento byt byl plně automatizován):
Kompletní projekt inteligentní elektroinstalace, včetně slaboproudu
Instalace slaboproudu – televizní rozvody, elektronický zabezpečovací systém,
strukturovaná kabeláž, automatizace
Instalace silnoproudu (inteligentní) – kompletní elektroinstalace
Kompletní řízení a ovládání:
• osvětlení
• žaluzií
• vytápění a ventilace
• ovládání zásuvek
• odchodové tlačítko
• AV technika

Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• TV menu
• Dotykový panel
• iPhone, iPad
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Automatizace v bytech a rodinných domech

Rodinný dům – Křeslice cca 600 m2
(tento dům byl plně automatizován):
Kompletní projekt inteligentní elektroinstalace, včetně slaboproudu
Instalace slaboproudu – televizní rozvody, elektronický zabezpečovací systém,
strukturovaná kabeláž, automatizace, IP kamery, domovní IP telefon
Instalace silnoproudu (inteligentní) – kompletní elektroinstalace
Kompletní řízení a ovládání:
• osvětlení a zahradního osvětlení
• zásuvek
• žaluzií
• ventilace a rekuperace
• topení
• integrace EZS a IP kamer
• alternativní zdroje

Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• TV menu
• dotykový panel

Byt – Praha Vršovice
(tento byt byl plně automatizován):
Kompletní projekt inteligentní elektroinstalace, včetně slaboproudu
Instalace slaboproudu – televizní a satelitní rozvody, elektronický zabezpečovací
systém EZS, strukturovaná kabeláž (počítačová síť), automatizace, kompletní
ozvučení, audio/video technika.
Instalace silnoproudu (inteligentní) – kompletní elektroinstalace
Zpracována kompletní projektová dokumentace
Individuální požadavky a řešení – speciální výsuvy nábytku atd..
Kompletní řízení a ovládání:
• osvětlení
• zásuvek
• žaluzií
• topení
• integrace EZS
• multimédií
• multimediální zóny

Vizualizace a ovládání budou řešeny formou:
• TV menu
• dotykové panely
• iPhone, iPad
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Automatizace v bytech a rodinných domech

Rodinný dům – Trpišov
(tento dům byl plně automatizován):
Kompletní projekt inteligentní elektroinstalace, včetně slaboproudu
Instalace slaboproudu – televizní a satelitní rozvody, elektronický zabezpečovací
systém, strukturovaná kabeláž, domovní IP telefon, kamerový systém, multimédia
Instalace silnoproudu (inteligentní) – kompletní elektroinstalace
Zpracována kompletní projektová dokumentace
Kompletní řízení a ovládání:
• osvětlení
• venkovních rolet
• vytápění
• rekuperace, chlazení
• vjezdové brány
• hudební zóny
• multimediální zóny

Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• TV menu
• ipod/iphone řešení

Rodinný dům – Rakovník
(tento dům byl plně automatizován):
Kompletní projekt inteligentní elektroinstalace, včetně slaboproudu
Instalace slaboproudu – televizní a satelitní rozvody, elektronický zabezpečovací
systém, strukturovaná kabeláž, multimédia, IP kamery
Instalace silnoproudu (inteligentní) – kompletní elektroinstalace
Zpracována kompletní projektová dokumentace
Veškeré ozvučení bude řešeno formou skrytých reproduktorů.
Kompletní řízení a ovládání:
• osvětlení
• venkovních rolet a žaluzií
• vytápění
• rekuperace, chlazení
• vjezdové brány
• hudební zóny
• multimediální zóny
• individuální nastavení
• videovrátný
• AV technika

Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• TV menu
• dotykový panel
• ipod/iphone řešení
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Automatizace v bytech a rodinných domech

Byt – Praha Žižkov
(tento byt byl plně automatizován):
Kompletní projekt inteligentní elektroinstalace, včetně slaboproudu
Instalace slaboproudu – televizní a satelitní rozvody, elektronický zabezpečovací
systém EZS, strukturovaná kabeláž (počítačová síť), automatizace.
Instalace silnoproudu (inteligentní) – kompletní elektroinstalace
Zpracována kompletní projektová dokumentace
Kompletní řízení a ovládání:
• osvětlení
• zásuvek
• žaluzií
• topení, klimatizace
• integrace EZS
• multimédií

Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• Ridium mobile pro iPAD2
• iPAD2 nástěnná dokovací stanice
• dotykové panely
• iPhone, iPad

Rodinný dům – Praha Dejvic, cca 1 500m2
(tento dům byl plně automatizován):
Tento dům jsme plně automatizovali systémem JUNG – KNX (Inteligentní elektroinstalace) a Control4 (multimédia) – zpracována kompletní projektová dokumentace
(silnoproud, automatizace, slaboproudy – IP kamery, TV-SAT rozvody, strukturovaná
kabeláž, domovní telefony, el. zabezpečovací systém EZS, kompletní ozvučení,
audio/video technika.).
Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• TV menu
• dotykové panely
• iPhone, iPad
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Automatizace v bytech a rodinných domech

Srub č. 1 – Krkonoše
(tento dům byl plně automatizován):
Kompletní projekt inteligentní elektroinstalace, včetně slaboproudu
Instalace slaboproudu – televizní a satelitní rozvody, elektronický zabezpečovací
systém, strukturovaná kabeláž, multimédia, AV technika, IP kamery, IP vrátník
Instalace silnoproudu (inteligentní) – kompletní elektroinstalace
Zpracována kompletní projektová dokumentace.
Kompletní řízení a ovládání:
• osvětlení
• venkovních rolet a žaluzií
• vytápění
• vjezdové brány, vrata
• hudební zóny
• multimediální zóny
• individuální nastavení
• videovrátný
• AV technika
• alternativní zdroje

Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• TV menu
• dotykový panel
• ipod/iphone řešení

Srub č. 2 – Krkonoše
(tento dům byl plně automatizován):
Kompletní projekt inteligentní elektroinstalace, včetně slaboproudu
Instalace slaboproudu – televizní a satelitní rozvody, elektronický zabezpečovací
systém, strukturovaná kabeláž, multimédia, AV technika, IP kamery, IP vrátník
Instalace silnoproudu (inteligentní) – kompletní elektroinstalace
Zpracována kompletní projektová dokumentace.
Kompletní řízení a ovládání:
• osvětlení
• venkovních rolet a žaluzií
• vytápění
• vjezdové brány, vrata
• hudební zóny
• multimediální zóny
• individuální nastavení
• videovrátný
• AV technika
• alternativní zdroje

Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• TV menu
• dotykový panel
• ipod/iphone řešení
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Automatizace v bytech a rodinných domech

Stomatologické centrum – EsthéDent, Praha
Navrhli jsme a následně realizovali velmi zajímavé řešení pro řízení a přehrávání
multimédií v rámci celého stomatologického centra.
Klient tohoto centra si může díky dotykovému panelu v čekárně vybrat film nebo
TV stanici, kterou může sledovat v průběhu zákroku.
Instalace slaboproudu – televizní a satelitní rozvody, strukturovaná kabeláž, multimédia, dotykový panel (informační kiosek), ozvučení
Instalace silnoproudu – kompletní elektroinstalace
Řízení a ovládání:
• kompresoru
• ozvučení čekárny
• multimediální zóna ve všech
ordinacích pro sledování filmů,
TV nebo hudby na základě
výběru klienta

Vizualizace a ovládání jsou řešeny formou:
• PC menu v jednotlivých ordinacích
• Dotykový panel s designem softwaru
vytvořeným naší firmou

Praha Smíchov: Bytový dům „AB, C “
celkem 7 luxusních bytů
Automatizace v bytech (návrh a příprava ve dvou bytech)
Instalace slaboproudu (kabelová příprava) – počítačových sítí, přístupového systému,
domovních telefonů, společné televizní antény (STA), kamerového systému, EZS,
Instalace silnoproudu (kabelová příprava)
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Ostatní instalace v bytech a rodinných domech

Praha Horní Měcholupy: Bytové domy „A, B“
celkem 133 bytů
Instalace – počítačových sítí, domovních telefonů, společné televizní antény (STA)

Praha Prosek: Bytové domy „A, B “
celkem 229 bytů
Projekce, instalace – počítačových sítí, přístupového systému, domovních
telefonů, společné televizní antény (STA)

Praha Dolní Chabry: Bytový dům
20 bytů
Projekce, instalace – počítačových sítí, domovních telefonů, společné televizní
antény (STA)

Praha Prosek: Bytový dům „C“
93 bytů
Projekce, instalace – počítačových sítí, přístupového systému, domovních
telefonů, společné televizní antény (STA)
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Ostatní instalace v bytech a rodinných domech

Praha Nové Stodůlky: Bytový dům „A, B, E “
celkem 87 bytů
Instalace slaboproudu – počítačových sítí, přístupového systému, domovních
telefonů, společné televizní antény (STA)

Praha Hostivice: Bytový dům „A, B, C, D, E, F “
celkem 126 bytů
Projekce, instalace slaboproudu – poč. sítí, domov. telefonů, společné televizní
antény (STA)

Praha Pitkovice (Panský dvůr):
Bytový dům „A, B, C, D“
celkem 64 bytů
Instalace slaboproudu – počítačových sítí, přístupového systému, domovních
telefonů, společné televizní antény (STA)
Instalace silnoproudu, RWA systému

Praha Nové Pitkovice:
Bytový dům „E, H, I, J, K, L “
celkem 102 bytů
Instalace slaboproudu – počítačových sítí, přístupového systému, domovních
telefonů, společné televizní antény (STA)
Instalace silnoproudu, RWA systému
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Ostatní instalace v bytech a rodinných domech

Praha Nové Pitkovice:
Bytový dům „A, B, C, D, F, G, “
celkem 96 bytů
Instalace slaboproudu – počítačových sítí, domovních telefonů, společné televizní
antény (STA)

Praha Stodůlky: Bytový dům „J, K, L “
celkem 156 bytů
Instalace slaboproudu – počítačových sítí, přístupového systému, domovních
telefonů, společné televizní antény (STA)

Praha Libeň: Bytové domy „A, B, C “
celkem 73 bytů
Instalace slaboproudu – tel. rozvodů, domovních telefonů, společné televizní
antény (STA)
Instalace silnoproudu

Praha Žižkov: Bytový dům „A, B, C, D “
celkem 152 bytů
Instalace slaboproudu – počítačových sítí, přístupového systému, domovních
telefonů, společné televizní antény (STA), kamerového systému, EPS, EZS
Instalace silnoproudu, MaR
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