
 
 
 
 
Firemní prezentaci 
M-EC Maierhofer GesmbH 
 
Zkušenosti, kompetence a služby zákazníkům 
na nejvyšší úrovni 
 
 
Rozšířený referenční seznam 
 
Ertl Glas, Praha (CZ) 
Silno- a slaboproudé instalace a celkové technické vybavení budovy pro 
výrobní plochy, kanceláře a obytný dům Praha (včetně 20kV zařízení) 
 
administrativní budova, Hybernská 24, Praha 1 (CZ) 
Silno- a slaboproudé instalace pro celou budovu 
 
Creditanstalt pobočka, Lodz-Polsko (PL) 
Silno- a slabo proud stejně tak počítačové instalace zabezpečovacích zařízení pro celou bankovní oblast 
 
Creditanstalt pobočka, Katowice-Polsko (PL) 
Silno- a slabo proud stejně tak počítačové instalace zabezpečovacích zařízení pro celou bankovní oblast 
 
Bank Austria - Creditanstalt Bukurešť (RO) 
síťová kabeláž, elektroinstalace pro celou bankovní budovu 
 
Dětský dům – kancelářské a obchodní prostory, Praha (CZ) 
celková slaboproudá instalace stejně jako zabezpečovací zařízení a všeobecná instalace 
 
Bank Austria - Creditanstalt, KIEV (UA) 
Silno- a slabo proud stejně tak počítačové instalace zabezpečovacích zařízení pro celou bankovní oblast 
 
ESA-kompostovací zařízení, Istanbul (TR) 
elektroinstalace a bioodpadní zařízení 
 
ERTL-rozšíření. Praha (CZ) 
Výměna a rozšíření der Mittelspannungsschaltanlage včetně 
Nízkonapěťový rozvaděč und instalace strojů 
 
ESA-kompostovací zařízení, Itálie (IT) 
elektroinstalace včetně instalace řízení pro kompletní kompostovací zařízení v Neapoli, Caivano, Giugliano, 
Tuffino, Battipaglia, Santa Maria 
 
Hotel EXEL****, Amstetten (AT) 
Silno- a slabo proud včetně zabezpečovací techniky stejně jako EIB-, Hotel-TV-zařízení 
 
City Center CCA nákupní centrum, Amstetten (AT) 
Silno- a slabo proud včetně zabezpečovací techniky 
pro celou výstavbu a přestavbu centra 
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Profit Banka - Sarajevo und Mostar (BA) 
síťové instalace, včetně elektrotechniky pro celý bankovní budovy 
 
Nákupní centrum SCW, Wels (AT) 
Silno- a slabo proud včetně zabezpečovací techniky pro celé centrum 
 
ESA-kompostovací zařízení, Buchen und Heilbronn (DE) 
elektroinstalace včetně instalace řízení pro kompletní kompostovací zařízení 
 
zámecký hotel Waidhofen/Ybbs (AT) 
kompletní silno- a slaboproudé instalace pro celou přestavbu a přístavbu 
 
Palladium Praha, parkovací identifikační systém, Praha (CZ) 
kompletní instalace parkovacího identifikačního systému 
 
Collini Wien GmbH, Lohnerg. 4, 1210 Vídeň (AT) 
obnova kompletního Nízkonapěťový rozvaděč 
 
Almidecor - Palladium, Praha (CZ) 
kompletní silno- a slaboproudé instalace včetně chladící-, klimatizační- a sanitární instalace 
 
Stadion centrum, 1020 Vídeň (AT) 
Elektro-projektové řízení stejně jako silno- a slaboproudé instalace pro přestavbu a výstavbu 
 
Möbelix, Budweis (CZ) 
kompletní silno- a slaboproudé instalace pro celou přestavbu a přístavbu 
 
Möbelix, Brünn (CZ) 
kompletní silno- a slaboproudé instalace pro celou přestavbu a přístavbu 
 
Van Graaf Store Shopping City Süd, Vösendorf (AT) 
kompletní silno- a slaboproudé instalace 
 
Möbelix, Olomouc (CZ) 
kompletní silno- a slaboproudé instalace pro celou přestavbu a přístavbu 
 
Van Graaf Store, Katowice (PL) 
kompletní silno- a slaboproudé instalace 
 
Van Graaf Store, Wroclaw (PL) 
kompletní silno- a slaboproudé instalace 


