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Firma SYTELI s.r.o. je stabilnou a dynamicky sa rozvíjajúcou firmou, ktorá pôsobí v oblasti bezpečnostných a informačných technológií
od roku 1990. Je jednou z mála firiem na slovenskom trhu, ktorá vie svojim zákazníkom ponúknuť komplexné bezpečnostné riešenia s ohľadom
na potreby zákazníka.
Vysoké odborné skúsenosti a zázemie z nás vytvorilo partnerov pre
viacerých výrobcov a autorizovaných dovozcov špičkových technológií.
To nám umožňuje splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov.
Poskytovaním komplexných služieb pre širokú škálu renomovaných
firiem sme získali významné referencie zákazníkov, čo nás radí medzi
stabilné a seriózne firmy v našom regióne i mimo neho. Personálne a
technické vybavenie firmy nám umožňuje realizovať zákazky v špičkovej

kvalite od etapy expertízy, návrhu a projektovania cez dodávku, montáž
až k vykonávaniu servisnej činnosti.
Organizačno-technické zabezpečenie ako aj personálny potenciál
firmy dáva predpoklady zaujať systémový prístup pri návrhu, projekcii a
realizácii komplexných riešení. Firma pri poskytovaní služieb spolieha na
svojich zamestnancov, ktorí sú zárukou vysokej odbornosti, skúsenosti a
profesionality.

· poplachové systémy na hlásenie narušenia
· elektrická požiarna signalizácia
· ochranné a informačné videosystémy
· telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
· systém kontroly a evidencie vstupu
· meranie a regulácia
· výpočtová technika a počítačové siete

Naším najvyšším podnikateľským cieľom je spokojnosť zákazníka.
Pre splnenie vytýčeného cieľa firma zaviedla systém riadenia kvality
podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000. Trvalým zvyšovaním kvality
sa usilujeme byť dlhodobým partnerom pre všetkých našich zákazníkov.
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