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Firma SMA - Stacja Monitorowania Alarmów Sp. z o.o. (numer koncesji L-078/00), rozpoczęła swoją
działalność w 1992 roku jako jedna z pierwszych we Wrocławiu, dolnośląskie profesjonalnych stacji
monitorowania pojazdów, alarmu. Celem firmy było i jest nadal, świadczenie kompleksowej usługi
technicznego zabezpieczenia osób i obiektów. Firma SMA dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym
umożliwiającym świadczenie kompleksowych usług dla dowolnego obiektu. Sumienność i profesjonalizm
towarzyszące wykonywaniu zlecanych usług, znajdują swoje odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście
liczby monitorowanych obiektów oraz wysokiej skuteczności ich ochrony przed próbami wtargnięć i
napadów. Pomimo bardzo wysokiej konkurencji, liczba podłączonych obiektów do systemu monitorowania
systematycznie wzrasta. SMA oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług w zakresie projektowania i
wykonywania wszelkiego rodzaju instalacji służących ochronie obiektów, ludzi i mienia. Nasi specjaliści są
pomocni już przy wstępnym etapie planowania, kiedy to określają potencjalne zagrożenia wynikające z
położenia obiektu jego specyfiki i eksploatacji. Pozwala to już na etapie projektowania określić optymalny dla
bezpiecznego użytkowania obiektu system zabezpieczeń. Naszym klientom polecamy korzystanie z szerokiej
gamy oferowanych usług w zakresie projektowania nadzoru autorskiego i technicznego, dostawy urządzeń,
instalacji i serwisu następujących systemów bezpieczeństwa.
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