Câmeras de segurança, Alarmes - Câmeras IP - Circuito Fechado de TV - DVR - Cerca
elétrica - CFTV - alarme - alarme residencial - monitoramento - alarme para imóveis - alarme
comercial - kit de alarmes - kits de alarmes - intelbras - jfl - nitrix - tec voz - ppa - segurança
eletrônica - imagem via internet - imagens via internet - cerca com choque, Câmeras micro para
vigilância patrimonial, cabeamento para tv, cabeamento para internet, cabeamento telefonia,
pabx e muito mais, na brasil hotelaria , a loja do empreendedor hoteleiro .
www.brasilhotelaria.com.br

Câmeras de segurança, Alarmes sistemas kits alarme - Câmeras de segurança, câmeras de
sistemas, sistemas de segurança patrimonial, placa de captura de vídeo, sensor - ctfv dvr digital - normal,segurança eletrônica,circuito fechado de TV, geovision,central de alarme
comerciais,residenciais e industriais , cerca elétrica para hotel motel hotéis motéis pousadas
hotelaria Brasil. www.brasilhotelaria.com.br
Câmeras de segurança, câmeras night-day com infravermelho, placa de captura de vídeo,
sensor normal, segurança eletrônica,circuito fechado de tv, geovision, central de alarmes ,
cerca elétrica, bateria em gel ou selada, sistemas de segurança, placa de captura para alarmes,
cerca de segurança, portão elétrico ou automático,vídeo porteiros com pinhole, interfones
líder e HDL,central de alarmes jfl ou Panasonic ,câmeras ao vivo,câmeras de on-line, câmeras
de vigilância,câmeras de vídeo para hotéis motéis pousadas, hotel motel hotelaria brasil .
www.brasilhotelaria.com.br

Produtos, Equipamentos, Máquinas, Serviços, Classificados, Móveis, decorações e muito
mais para hotéis, motéis, pousadas, hotel, motel, SPAs, resourts, hotelaria Brasil, você
encontra na BRASILHOTELARIA que atua como representante comercial de diversas
fábricas e indústrias que abastecem o mercado hoteleiro no Brasil. Todos os itens adquiridos
em nossa loja são faturados diretamente das fábricas para o seu empreendimento hoteleiro.

Se sua empresa fabrica, produz ou presta serviço para a hotelaria e deseja estar
conosco na BRASILHOTELARIA como sua representante comercial, entre em nosso site e
cadastre sua empresa. Mesmo que já tenhamos produto similar e caso seja conveniente
estudaremos a possibilidade de parceria. www.brasilhotelaria.com.br

Tudo que você precisa como comprador para hotelaria vai encontrar em nosso site,
direto dos fabricantes, prestadores de serviços com preço de fábrica mesmo.
Amigo Hoteleiro CADASTRE seu empreendimento hoteleiro e passe a receber nossos e-mails
com: Promoções especiais dos fabricantes, notícias sobre hotelaria, novidades, eventos,
oportunidade de compra e venda e muito mais. Seja bem vindo ao Paraíso do comprador
hoteleiro.
www.brasilhotelaria.com.br

www.brasilhotelaria.com.br

