
JABLOTRON 100

7 powodów, aby wybrać
właściwy alarm





elementów. Wynikiem takiego połączenia jest 

prezentowany tutaj alarm JABLOTRON 100. 

Spełnia on najwyższe standardy dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony. Mogę powiedzieć, 

że ponadczasowość i łatwa obsługa nabierają 

tutaj bardzo prawdziwego oblicza. 

 System JABLOTRON 100 jest pierwszym 

alarmem w pełni dostosowanym do Twoich 

oczekiwań. Razem z urządzeniami otrzymujesz 

profesjonalną instalację oraz rozszerzoną,  

na wiele lat, gwarancję.

 Wiem, że wybierając prezentowany system 

będziesz zadowolony z oferowanych przez niego 

możliwości. 

Dalibor Dědek 

Prezes Jablotron Holding

Dzień Dobry,
 Dziękuję, za zainteresowanie się naszą 

ulotką. Chciałbym w niej pokazać, jak najlepiej 

ochronić swoją rodzinę, dom, biuro, firmę 

oraz inne cenne rzeczy. Dobranie właściwego 

systemu alarmowego jest trudną sprawą. 

Potrzebne jest zaufanie, że wybrane urządzenia 

będą skutecznie chronić przez długi czas, a ich 

użytkowanie będzie łatwe i przyjazne. W skrócie 

mogę powiedzieć, że nasze rozwiązania są 

dopasowane do konkretnych potrzeb chronionego 

obiektu. Jestem przekonany, że spełnimy Twoje 

oczekiwania. Dwadzieścia lat doświadczenia firmy 

Jablotron pozwoliło na stworzenie optymalnego 

systemu. Znajdziesz w nim tradycyjne urządzenia 

służące do ochrony oraz zobaczysz dużą odwagę 

w wprowadzaniu wyjątkowych i innowacyjnych 





Dzięki rewolucyjnemu systemowi 
sterowania, to pierwszy alarm, który jest 
wyjątkowo łatwy w obsłudze. Zapomnij 
o strachu, że coś jest zbyt skomplikowane. 
Wybierz rozwiązanie zaprojektowane, 
by służyć ludziom.

Przyjazny





Wygląd każdego pojedynczego elementu 
został opracowany przy współpracy 
z najlepszymi europejskimi projektantami. 
Dzięki temu urządzenia te potrafią w pełni 
połączyć się z harmonią i pięknem każdego 
pomieszczenia.

Subtelny





Bezinwazyjny

Twój Dom pozostanie nienaruszony, 
a dodatkowo możesz zaoszczędzić 
na kosztach przewodowej instalacji. 
Skorzystaj z wyjątkowej bezprzewodowej 
technologii Jablotron.





JABLOTRON 100 wykryje włamanie, wyciek 
wody, gazu, pożar. Dodatkowo inteligentnie 
steruje ogrzewaniem i otwiera bramę, 
witając Cię w domu.  
To połączenie technologii ze sztuką.

Funkcjonalny





Z JABLOTRON 100 możesz połączyć 
się zdalnie poprzez Internet ze swojego 
komputera lub telefonu.  
Obsługuj swój system i włączaj urządzenia 
w domu z dowolnego miejsca w świecie.

Dostępny



dom
letnisko

biuro

garaż

warsztat

GABiNeT

MIeSZkANIe



Wszechstronny

JABLOTRON 100 może być instalowany 
w mieszkaniach, domach, domkach 
letniskowych, biurach, obiektach 
produkcyjnych i handlowych.  
Możesz zaplanować wielkość systemu, 
jaką tylko chcesz.



Wysoka 
jakość

Ciągła 
ochrona

Profesjonalna 
instalacja

Reakcja 
alarmowa



Wysoka jakość to profesjonalna instalacja, 
błyskawiczne powiadomienie o zdarzeniu 
i natychmiastowa reakcja.  
Wszystko to umożliwia JABLOTRON 100.

Bezpieczny



Instalacja – mieszkanie

JABLOTRON 100 został idealnie 
dostosowany do Twoich potrzeb. 

Możesz go użyć tam, gdzie 
potrzebujesz skutecznej ochrony. 

Instalacja – dom



Instalacja – mieszkanie

Bezpieczeństwo, sterowanie 
automatyką i zdalny dostęp sprawią, 
że polubisz oferowane przez 
JABLOTRON możliwości.

Instalacja – fi rma



www.jablotron.com




