realizace datových a TV rozvodů, připojení do sítě Internet
A: Lidická 9, Brno
T: +420 530 501 906

M: +420 775 276 672
E: info@BrNet.cz

REFERENČNÍ LIST
celé bytové domy v Brně, v součtu se stovkami bytů, kompletní rozvody kabeláže pro
internet a TV, následný servis, připojení všech uživatelů do Internetu linkami v kapacitě 100
až 300 Mbit/s
dodávka internetové konektivity do průmyslových areálů - Zbrojovka Brno, apod.
hotel Santon na brněnské přehradě, poskytování internetu pro ubytované hosty a pro
konference
rekonstrukce WiFi sítě pro hosty v hotelu Voroněž v Brně
výrobní komplex cementárny v Mokré u Brna, realizace datového spojení centrály a pobočky
+ další stovky přípojek pro firmy a domácnosti

Vybrané reference s osobní reakcí:
„Při kompletní rekonstrukci 2 sousedících 8mi podlažních budov v centru Brna jsme hledali firmu, která by
byla pro nás schopna na klíč zrealizovat datové a televizní rozvody v těchto domech. Následně tyto rozvody
oživit a do budoucna nejen servisovat, ale i držet NONSTOP dohled nad touto sítí.
Firma BrNet.cz se tohoto úkolu zhostila úspěšně a v našich domech poskytuje vysokorychlostní internet
i televizi již od roku 2008.
Od roku 2008 nám několikrát pro všechny bytové jednotky (60 bytů!) navýšili rychlost a to bez navýšení
ceny. Žádosti našich nájemníků a dalších spoluvlastníků, řeší rychle, konstruktivně a vstřícně.“
Jiří Otakar De Bären, prokurista
BÄREN Energie s.r.o., tel. 800 145 146

„12ti podlažní budova Domova mládeže v Brně, Klášterského 4 poskytuje velkokapacitní ubytování pro
stovky mimobrněnských žáků středních škol, gymnázií a vyšších odborných škol, pro které je Internet
nepostradatelnou součástí života.
Jsme rádi, že nás oslovil pan Švestka ze společnosti BrNet s nabídkou vysokorychlostního připojení
k Internetu pro celou budovu.
Jejich službu mohu hodnotit jako stabilní a rychlou, taktéž komunikace při vyřizování našich požadavků je
rychlá a flexibilní.“
Mgr. Dalibor Fiala, ředitel
tel.: 545 233 789

Nabídky na realizaci datových nebo TV rozvodů jsme schopni zhotovit v řádu několika dnů, nezávazně
a zdarma.
Internetovou konektivitu jsme schopni zajistit na míru pro byty, jednotlivé kanceláře, i celé kancelářské
a bytové komplexy.

Těšíme se na spolupráci,
tým BrNet.cz

