
FIT OUT
Kompleksowa realizacja powierzchni biurowych

Instalacje teletechniczne i elektryczne

Lifting przestrzeni biurowej
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O nas

Mamy przyjemność przedstawić Państwu firmę 

Total Sec Sp. z o.o. Sp.k. specjalizującą się w 

kompleksowej realizacji powierzchni handlowych i 

biurowych FIT OUT jak również projektowaniu i 

wykonawstwie systemów teletechnicznych i 

elektrycznych.

Istniejemy na rynku od 1997 roku. Działamy na obszarze całego 

kraju. 21 lat istnienia naszej firmy na rynku zaowocowało dobrą 

marką. Wysoka klasa naszych usług zarówno w projektowaniu jak i 

realizacji projektów, przyniosła zadowolenie i zaufanie naszych 

klientów. Pracowaliśmy dla wielu inwestorów międzynarodowych i 

krajowych. 

Nasi kontrahenci to: firmy developerskie, przedsiębiorstwa 

produkcyjne i usługowe, banki oraz największe w Polsce kompleksy 

biurowe i centra handlowe. Wielokrotnie współpracowaliśmy jako 

podwykonawcy największych firm polskich i międzynarodowych. 

Niektórzy z naszych klientów są związani z nami stałymi umowami.

www.totalsec.pl



O nas Posiadamy niezbędne uprawnienia, 

kwalifikacje, certyfikaty oraz 

autoryzacje i szkolenia wiodących 

producentów urządzeń i materiałów 

z wielu branż związanych z 

działalnością naszej firmy.

Szanowni Państwo, nasze prace remontowo-

budowlane powierzchni biurowych FIT OUT jak 

również instalacje teletechniczne i elektryczne 

wykonujemy w sposób kompleksowy i zawsze 

dotrzymujemy terminów. Każda wykonana przez 

naszą firmę realizacja objęta jest 36 miesięczną 

gwarancją oraz naszym serwisem. Udzielamy 

gwarancji, zapewniamy serwis i konserwacje.

Profesjonalizm w obsłudze klientów powoduje, że w 

większości stają się oni naszymi stałymi 

kontrahentami. Posiadamy bardzo dużą listę 

referencyjną wykonanych projektów typy FIT OUT 

jak również instalacji teletechnicznych i 

elektrycznych. Serdecznie zapraszamy do 

współpracy, chętnie odpowiemy na Państwa każde 

zapytanie.

www.totalsec.pl



FIT OUT

Faza początkowa

ź omówienie z klientem jego potrzeb

ź wizja lokalna na obiekcie oraz ustalenie 

wstępnej wizji nowego biura

ź przygotowanie projektu koncepcyjnego z 

określeniem doboru proponowanych 

materiałów

ź wykonanie szacunkowej oferty cenowej

ź wykonanie projektu wykonawczego z 

wszystkim pozwoleniami i uzgodnieniami

ź wykonanie ostatecznej oferty cenowej

ź omówienie oferty z klientem

ź podpisanie umowy z określeniem terminu 

realizacji projektu.

www.totalsec.pl

Specjalizujemy się w pracach remontowo-budowlanych FIT OUT. Nasza firma 

świadczy usługi kompleksowego wykonawstwa związanego z przebudową 

powierzchni biurowych, handlowych oraz użyteczności publicznej. Proces 

kompleksowego wykonawstwa występuje w następującej kolejności:

Faza realizacji:

ź podłoga podniesiona

ź ścianki działowe sucha zabudowa GK

ź ścianki szklane oraz mobilne

ź instalacje niskoprądowe ppoż. SAP, DSO

ź instalacje elektryczne

ź instalacje IT

ź instalacje wentylacji i klimatyzacji

ź instalacje wod – kan

ź instalacje BMS

ź stolarka drzwiowa

ź sufity systemowe

ź wykładzina

Faza końcowa wyposażenie

ź meble biurowe, lady recepcyjne

ź zabudowy meblowe, garderoby

ź meble kuchenne z wyposażeniem AGD

ź reklama firmy logo



Instalacje teletechniczne

i elektryczne

Instalacje teletechniczne:

ź dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze

ź systemy wykrywania i 

sygnalizacji pożaru

ź systemy telewizji 

przemysłowej

ź systemy włamania i napadu

ź systemy kontroli dostępu

ź systemy okablowania 

strukturalnego

ź systemy rejestracji czasu pracy

ź systemy automatyki budynku

ź systemy gaszenia gazem

ź systemy nagłośnienia

ź systemy konferencyjne

ź systemy integracji 

bezpieczeństwa
www.totalsec.pl

Nieodzowny elementem nowoczesnego obiektu. Wyznaczają standardy 

bezpieczeństwa i komfortu, umożliwiając swobodne wykorzystanie funkcji 

różnorodnych urządzeń zasilanych energią elektryczną. Specjalizujemy się 

w następujących systemach:

Wykonujemy:

ź kompleksowe realizacje 

inwestycji z pełnym zapleczem 

materiałowym wraz z odbiorem 

przez odpowiednie służby

ź kompleksowe projekty instalacji 

teletechnicznych i 

elektrycznych wraz z wszelkimi 

uzgodnieniami

ź uruchomienia i programowanie 

systemów

ź pomiary

ź serwisy i konserwacje

ź rozbudowy i przebudowy 

systemów

ź wizualizacje systemów 

bezpieczeństwa.

Instalacje elektryczne:

ź instalacja uziemienia i 

odgromowe

ź stacje SN/nN

ź instalacja siłowa

ź instalacja 

oświetleniowa

ź instalacja ogrzewania 

rur / podjazdów

ź instalacja 

ekwipotencjalna



Lifting przestrzeni

biurowej

www.totalsec.pl

Lifting powierzchni biura to wizualne odświeżenie powierzchni biurowej w 

dość krótkim czasie bez konieczności zmiany lokalu. A co najważniejsze 

większość prac można wykonać w dość krótkim czasie bez konieczności 

zakłócania pracy firmy przez długotrwały remont.

W wyniku rozwoju firmy często się zdarza potrzeba przebudowy lub zmiany aranżacji tylko dla części 

zajmowanego biura przez danego najemcę. Potrzeba to wynika na przykład z konieczności dostosowania 

części powierzchni biurowej do zwiększonego zatrudnienia. Często też firmy zmieniają charakter swojej 

działalności w wyniku czego zmienia się również sposób organizacji pracy. W wyniku tych zmian 

następuje również koniecznie zmiany koncepcji biura np. z otwartego tzw. open space na pokoje biurowe, 

w których będą pracować małe grupy pracowników. Te zmiany powodują konieczność wykonania liftingu 

powierzchni biurowej aby dostosować biuro do aktualnych potrzeb.

W tym zakresie konieczne prace do wykonania to między innymi:

ź zmiana istniejących ścian działowych

ź dostosowanie wszystkich instalacji

ź malowanie ścian

ź wymiania sufitu podwieszanego

ź wymiana wykładziny

ź oraz wiele innych prac, które w zależności od stopnia reorganizacji bura będą konieczne do wykonania.
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Total Sec Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Zawiszy 16 lok 66, Warszawa 01-167

NIP: 113-27-23-606

+48 22 619 47 02

 biuro@totalsec.pl 

www.totalsec.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.
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