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INFORMACJA OFERTOWA 

 
Segesta Candela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  

to wielobranżowe instalacyjne biuro projektowe z Wrocławia o długoletniej tradycji. 

W 2018 r. nastąpiło połączenie doświadczenia i dorobku dwóch spółek: 

 Candela Biuro Inżynierskie branży elektrycznej – działającej od 1995 r., której nazwa nawiązuje do 
nazwy jednostki światłości układu SI, 

 Segesta Biuro Projektowe branż instalacyjnych – działającej od 2004 r., której nazwa pochodzi od 
nazwy doskonale zachowanej starożytnej świątyni zlokalizowanej na Sycylii. 

Powstała w ten sposób nowa, dynamiczna, wielobranżowa struktura, która wsparta na filarach rzetelnej 

pracy i kwalifikacji, która ma na celu dostosowanie do aktualnych wymagań rynku inwestycyjnego. 

Biuro w nowej formule organizacyjnej zapewnia wysoką jakość wykonania dokumentacji projektowej, 

przy zachowaniu konkurencyjności cen i atrakcyjnych terminów realizacji. 

Przyjmowane w projektach rozwiązania wyróżniają się ekonomiką i nowoczesnością oraz wzajemną 

koordynacją wszystkich instalacji: 

 instalacji sanitarnych i gazowych, 

 wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa, 

 instalacji elektrycznych, 

 instalacji telekomunikacyjnych, 

 instalacji teletechnicznych i niskoprądowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z efektami działalności naszego biura, z naszymi pomysłami na 

przygotowanie inwestycji, na nasycenie projektowanych budynków nowoczesnymi instalacjami 

zapewniającymi min. odpowiedni poziom komfortu powietrza, przyjazne energooszczędne oświetlenie 

oraz automatyzację funkcjonowania zintegrowanych systemów budynkowych zapewniających 

ekonomikę i bezpieczeństwo eksploatacji. 

 
Dodatkowe informacje o Segesta Candela uzyskają Państwo: 
 

 na naszej stronie internetowej: www.segesta.pl 

 w kontakcie mailowym: biuro@segesta.pl 

 pod numerami telefonów +48 (71) 348 75 89, 372 80 45 
 

Zapraszamy do współprac y  
Krzysztof  Maga  

Pr ez e s  Za rządu Komp l ement ar i u sza  
Te l .  kom.  603 193 703  

http://www.segesta.pl/
mailto:biuro@segesta.pl


 

 
Segesta Candela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  ul.  Wróblewskiego 29/2  |  51-627 Wrocław 

 

PIĘĆ PODSTAWOWYCH OBSZARÓW NASZEJ DZIAŁALNOŚCI 
 

1. INSTALACJE SANITARNE I GAZOWE 

 Instalacje sanitarne: 

 wody użytkowej, 

 kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 grzewcze - centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, 

 gazowe. 

 Sieci i przyłącza sanitarne: 

 wodno – kanalizacyjne, 

 cieplne i gazowe. 

 
2. KLIMATYZACJA I WENTYLACJA  

 klimatyzacja, 

 instalacje chłodu, 

 wentylacja bytowa i oddymiania. 

 
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 Instalacje elektryczne: 

 oświetlenie i gniazda wtykowe, 

 obwody siłowe i dystrybucja mocy. 

 Automatyka budynkowa: 

 inteligentne instalacje, 

 sterowanie i automatyka, 

 Sieci energetyczne – linie kablowe i napowietrzne, 

 Stacje transformatorowe, agregatownie. 

 
4. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE  

 Instalacje telekomunikacyjne: 

 sieci strukturalne LAN, domofon, nagłośnienia (PA), Audio -Video (AV), RTV, 

 Instalacje bezpieczeństwa: 

 system Sygnalizacji Pożaru (SSP), Instalacje Sterowania Oddymianiem (SOD), 

 system detekcji gazu (CO, LPG), Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). 

 Instalacje ochrony mienia: 

 system Sygnalizacji Włamania i Napadu (SWIN), TV dozorowej (CCTV), 
Kontroli Dostępu (KD). 

 Kanalizacja i kable telekomunikacyjne  

 
5. SYSTEM BMS – monitorowanie i sterowanie pracy instalacji, urządzeń i zintegrowanych 

systemów budynkowych. 
 


