
Apartament Przyszłości w salonie Dobroteka

System Fibaro zarządzający w 100% oświetleniem oraz 
urządzeniami audio ,video oraz elementami ruchomymi.

 

Wybrane zastosowane produkty:
● centrala sterująca
● sterownik oświetlenia led
● sterownik zasłon elektrycznych
● czujnik światła i ruchu

https://www.ledbest.eu/pl/p/Centrala-sterujaca-systemem-FIBARO/3278
https://www.ledbest.eu/pl/p/Fibaro-sterownik-Dimmer-500W/1320
https://www.ledbest.eu/pl/p/Fibaro-sterownik-rolet-1KW/1321
https://www.ledbest.eu/pl/p/Czujnik-ruchu-Motion-Sensor-Fibaro/6058


Inteligentny system Fibaro w 
Apartamencie Przyszłości to efekt 
współpracy naszego salonu ze znanym 
producentem ekskluzywnych mebli 
firmą Kler.

Obiekt o nazwie “Dobroteka” znajduje 
się w miejscowości Dobrodzień. 
Wewnątrz zaprojektowano apartament 
skupiający nowatorskie  rozwiązania z 
zakresu:

● meblarstwa
● aranżacji wnętrz
● audio-wideo
● inteligentnego sterowania

 

Uroczyste otwarcie Apartamentu Przyszłości.



Projektanci Apartamentu Przyszłości 
kierowali się zasadą “czysta przestrzeń 
bez zbędnych urządzeń”
Dla osiągnięcia tego celu nie  
zaplanowano żadnych wyłączników 
ściennych .
Dzięki Fibaro można było zastosować 
sterowanie elementami wyposażenia za 
pomocą najnowocześniejszego iPada 
firmy Apple.

Zadbaliśmy o to aby centrum 
sterowania wyglądało estetycznie i 
funkcjonalnie, dlatego iPad został 
umieszczony w specjalnej “kieszeni” 
otwieranej i wysuwanej za pomocą 
panelu touch.

 

Centrum zarządzania Apartamentem Przyszłości.



Jak będą wyglądać nasze mieszkania 
za kilka,kilkanaście lat ?
Funkcjonale pomieszczenia,które 
zapewnią nam wygodę i umożliwią 
prawdziwy relaks.
Elementy wyposażenia niepotrzebnie 
rozpraszające naszą uwagę zostały 
ukryte i gotowe do użytku tylko wtedy 
kiedy na prawdę ich potrzebujemy.

Dzięki Fibaro można w każdej chwili 
uruchomić wiele urządzeń lub 
zaplanować ich działanie przed naszym 
pojawieniem się w domu.

Czym steruje Fibaro ……?

 

Salon główny w Apartamencie Przyszłości. 



Oświetlenie ożywia nasze wnętrza 
odpowiednio dobrane wprowadza 
ciepło lub współgra z naszym 
nastrojem.

Każdy punkt oświetlenia w 
Apartamencie może być  sterowany 
poprzez Fibaro w sposób niezależny 
lub ogólny.W reflektorach LED możemy 
zmniejszyć intensywność światła 
poprzez  funkcję dimm.To tylko próbka 
naszych możliwości …...

Kliknięcie jednego przycisku  iPada 
może uruchomić światła w

● całym apartamencie
● poszczególnych salonach
● lub wg indywidulanych ustaleń

czym jeszcze steruje Fibaro ……?

 

Salon główny w Apartamencie Przyszłości - widok mobilnych ścianek działowych.



Nasze ściany zawsze ożywiały obrazy.
Sterowanie projekcji multimedialnej to 
proste zadanie dla Fibaro. 

Zdalnie wysuwany projektor wyświetli 
obraz,oświetlenie zredukuje się do opcji 
umożliwiającej odbiór projekcji, takie i 
dużo bardziej zaawansowane zdarzenia 
można wykonać dzięki Fibaro.
To nadal tylko niewielka próbka 
naszych możliwości …...

Kliknięcie jednego przycisku  iPada 
może uruchomić 

● opuszczenie ekranu i windy 
projektora 

● oświetlenie w dowolnym kolorze i 
mocy 

● zasłonięcie zasłon,rolet itd…...

 

Salon główny w Apartamencie Przyszłości - widok  na otwartą sypialnię.



Sprzęt audio-video w zaskakujących  
miejscach ? Przykładem jest  sypialnia 
gdzie telewizor umieszczony został za 
lustrem.

Poranek  z Fibaro może więc oznaczać 
zamiast tradycyjnego budzika 
włączenie wiadomości,muzyki lub serii 
ulubionych zdjęć .

z Fibaro ciekawiej……?

 
Sypialnia  w Apartamencie Przyszłości - telewizor w  lustrze…..



Rozbudziliśmy twoją ciekawość ?

Z systemem Fibaro możesz mieć pod 
pełną kontrolą swój dom,mieszkanie lub 
biuro.
Możesz zarządzać z dowolnego 
miejsca na ziemi poprzez :

● smartfon
● tablet 
● laptop 

Sterowaniem takich urządzeń jak :
● oświetlenie wnętrz i ogrodów
● ogrzewanie i klimatyzacja
● rolety,zasłony,bramy,okna  itp.
● alarm i monitoring
● urządzenia audio-video i AGD

mamy mnóstwo pomysłów  jak  to  
wszystko mądrze poukładać ….

 

Twój cały dom zawsze w zasięgu twoje ręki ….





zapraszamy do współpracy 
● deweloperów
● architektów
● projektantów wnętrz
● wykonawców 

 

Rafał Sawicki
rafal@fibaro.ledbest.eu

mob.515 148 842

mailto:rafal@fibaro.ledbest.eu

