
AAutomatyka      Budynku

Przegl¹d produktów Smart Home





Modern 

solutions

for building

Inteligentne budownictwo polega na Przedstawiamy najwy¿szej jakoœci produkty 

wyposa¿eniu go w kompleksowe stworzone przez projektantów z W³och, 

technologie automatyki budynkowej, Niemiec, Belgii. Urz¹dzenia zaprojektowane 

zarz¹dzaj¹ce wszystkimi urz¹dzeniami  przez ludzi z pasj¹. 

oraz daj¹ce u¿ytkownikom najwy¿szy 

poziom komfortu, bezpieczeñstwa Niezawodna, inteligentna instalacja ukryta 

i efektywnoœci energetycznej. pod piêknymi przyciskami, podkreœla kunszt

europejskiego designu.

My proponujemy coœ wiêcej. 

Stawiamy na piêkno i design. Poka¿emy Ci, jak po³¹czyæ zaawansowan¹ 

technologiê i wysokiej klasy design.

Eleganckie i nowoczesne dope³nienie 

ka¿dego wnêtrza.





Black Nova 

 People. 

Passion. 

Purpose.

Design i innowacyjna technologia w czystej Po³¹czenie szk³a i metalu pozwoli³o uzyskaæ 

formie. efekt niespotykany nigdzie indziej. 

Kieruj¹c siê misj¹ dostarczania wykwintnego Ca³oœæ uzbrojona w najnowsz¹ technologiê 

oraz wygodnego urz¹dzenia, które wyró¿ni siê pozwala doœwiadczaæ przekonania, ¿e mamy  

w ka¿dym wnêtrzu zaowocowa³o stworzeniem do czynienia z luksusem w maksymalnym 

Black Nova. wymiarze.





CJC 

 Switches 

that turn 

you on

Wysokiej jakoœci aluminium motywem prze- klasyczne mechanizmy oraz „amerykañskie 

wodnim. dŸwignie” idealnie uzupe³ni¹ klasyczne 

wnêtrze lub w stylu retro.

Belgijska firma CJC Systems projektuje wyj¹t-

kowe prze³¹czniki i ramki do gniazd elektry- Szeroka gama kolorystyczna sprawia, ¿e oferta 

cznych. Ich produkty wyró¿niaj¹ siê szczegól- firmy CJC sprosta ka¿demu wyzwaniu architek-

nym designem. tonicznemu, a mnogoœæ stosowanych techno-

logii daje gwarancje wykorzystania produktów 

Sensoryczne przyciski doskonale odnajd¹ siê    tego producenta w dowolnej instalacji.

w nowoczesnych projektach, natomiast 





ekinex 

 Technology 

meets 

design

Minimalizm w ekskluzywnym wydaniu. Design Made in Italy, wyró¿nia siê dba³oœci¹ 

o szczegó³y, najnowoczeœniejsz¹ technologi¹ 

oraz innowacyjnoœci¹.

W³oski design pasuj¹cy swoj¹ prostot¹ do 

ka¿dego rodzaju pomieszczenia, od loftów, 

poprzez nowoczesny minimalizm,  na 

barokowym przepychu koñcz¹c. 





Displine 

 Reliability 

in an elegant 

form

Displine tworzy wysokiej jakoœci akcesoria czêœæ zadañ realizuj¹ we w³asnym zakresie. 

na tablety z aluminium. Eleganckie ramki Projekt, opracowanie technologii wytwarzania, 

naœcienne s¹ dobrze rozpoznawaln¹ produkcja i monta¿ odbywaj¹ siê pod jednym 

wizytówk¹ firmy w œwiecie Smart Home. dachem.

Filozofi¹ firmy jest dostarczanie produktów Displine ceni zarówno formê jak i funkcjê, 

o nowoczesnym designie, wytworzonych dlatego produkty cechuje wyj¹tkowy design 

z aluminium za pomoc¹ technologii CNC i wysoka funkcjonalnoœæ. 

na najwy¿szym poziomie.

To wszystko sprawia, ¿e produkty Displine s¹ 

Firmê tworz¹ pasjonaci na ka¿dym etapie uniwersalne i ponadczasowe.

tworzenia ³añcucha wartoœci, dlatego znaczn¹ 





Bachmann 

 We power

your

life

Zapewniæ najwy¿sz¹ jakoœæ ¿ycia – to nie tylko gdzie siê znajdujemy: w naszej kuchni, biurze, 

ambicja Bachmann, ale realna obietnica, któr¹ poczekalni u lekarza czy w hotelu. 

nios¹ za sob¹ produkty firmy. 

Design, jakoœæ i wygoda u¿ytkowania zawsze 

Eksportuj¹ca na ca³y œwiat firma Bachmann na pierwszym planie.

specjalizuje siê w tworzeniu urz¹dzeñ, które 

zapewniaj¹ szybki oraz wygodny dostêp do 

energii elektrycznej oraz innych mediów         

w naszym codziennym ¿yciu, niezale¿nie   





Comfortclick 

 Smart Home 

and Building 

Automation

Firma ComfortClick oferuje narzêdzie do inte- Monitorowanie zuýycia energii, gazu, wody; 

gracji oraz wizualizacji systemów automatyki sterowanie oúwietleniem, temperaturà, 

budynkowej. roletami; sceny úwietlne i harmonogramy; 

alerty tekstowe, powiadomienia push, 

Rozwi¹zanie pozwala na kontrolowanie sterowanie gùosowe - to tylko niewielki zakres 

wszystkich urz¹dzeñ wewn¹trz budynku           moýliwoúci ComfortClick.

z poziomu aplikacji mobilnej lub komputera. 

Jego uniwersalnoœæ sprawia, ¿e interfejs 

u¿ytkownika mo¿e byæ w pe³ni unikatowy, 

dopasowany dla danego wnêtrza, klienta lub 

projektu.

Kontroluj swój dom wygodnie i bezpiecznie      

z dowolnego miejsca na œwiecie, wykorzystuj¹c 

smartfon lub tablet z dostêpem do Internetu.

IP Cameras
Amazon Alexa





Theben 

 Energy

saving

comfort

Made in Germany Intuicyjnoœæ, niezawodnoœæ i prostota 

dzia³ania to filozofia która stosowana 

Chc¹c oprzeæ swój dom o niezawodnoœæ, ten w rozwi¹zaniach Thebena pozwala zdobywaæ 

zwrot niemal sam siê nasuwa. Ci¹g³e d¹¿enie wierne grono fanów oraz zadowolonych 

do doskona³oœci owocuje rozwi¹zaniami, które u¿ytkowników.

zachwycaj¹ nie tylko zastosowan¹ w nich 

technologi¹, ale równie¿  ponadczasowym 

wygl¹dem. 



Sterowanie oœwietleniem. Piêkny design w po³¹czeniu 

z zaawansowan¹ technologi¹.

Wygodna obs³uga. 

Sterowanie zdalne 

lub automatyczne.

Bezpieczeñstwo.

System symulacji obecnoœci.

Spokój i prywatnoœæ. 

Niezale¿ne sterowanie urz¹dzeniami.

Komfort. Sterowanie w oparciu

o aktualny stan pogody.

Nasze rozwi¹zania to nie tylko DESIGN! 

Kompleksowa oferta urz¹dzeñ Smart Home sprawia, ¿e jesteœmy w stanie zapewniæ wysokiej jakoœci rozwi¹zania dla ka¿dego rodzaju inwestycji. 

Dostarczamy rozwi¹zania dla budynków mieszkaniowych, rezydencji, biurowców, hoteli, etc.  

Technologie na które stawiamy mog¹ pracowaæ zarówno w klasycznych instalacjach elektrycznych, dowolnych systemach automatyki 24V, 

a tak¿e w miêdzynarodowych standardach i protoko³ach, takich jak: KNX, KNX-RF, CRESTRON, RS485, MODBUS, BACNET, itp. 

Gwarantujemy doradztwo techniczne dla inwestorów, projektantów, architektów oraz integratorów na ka¿dym etapie inwestycji – 

od koncepcji funkcjonalnej, przez projekt, instalacjê, a¿ do programowania i uruchomienia systemu. 

Wygodna mo¿liwoœæ

rozbudowy systemu

w ka¿dej chwili.






