
Po co Ci Fibaro ? 
● dla wygody 
● dla bezpieczeństwa
● aby zaoszczędzić czas i pieniądze 

Steruj z dowolnego miejsca na ziemi lub domu 
● roletami 
● oświetleniem
● multimediami
● ogrzewaniem
● klimatyzacją
● kamerami 
● alarmem
● podlewaniem ogrodu
● odśnieżaniem podjazdu 
● ……….i czym sobie wymarzysz 

W jaki sposób ? 
● z telefonu
● z tabletu
● z komputera
● za pomocą wyłącznika który masz na ścianie

Dlaczego Fibaro ?
● w każdej chwili sam możesz zmienić ustawienia
● możesz rozbudować system kiedy tego potrzebujesz
● nie wymaga remontu instalacji ,wymiany wyłączników 

lub kucia ścian  
● ponieważ jest najnowocześniejszy na świecie

Więcej kupujesz więcej zyskujesz.
Już dzisiaj zaplanuj system do swojego domu i 
oszczędzaj 
Wielkość oszczędności zależy od Ciebie ,kupując 
dowolny sterownik lub czujnik  Fibaro otrzymujesz do 
każdego produktu 4 żarówki led “Action” o wartości 
160 złotych brutto. 

Potrzebujesz wskazówek ?

Odwiedź nasz salon i pytaj o co chcesz, poradzimy jak 
najlepiej wykorzystać Fibaro.
Akcja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Odkryj system FIBARO
Urządzenia FIBARO tworzą kompleksowy ekosystem 
dostosowany do funkcji pomieszczeń i potrzeb mieszkańców.
Poznaj nasz system i odkrywaj jego funkcje. Żyj komfortowo i 
wykorzystaj elastyczność, jaką oferuje FIBARO. Powiększaj 
system o nowe urządzenia i integrację. Rozpocznij z nami 
przygodę z inteligentnym domem.
Plug & Play
System FIBARO jest prosty w instalacji i konfiguracji. 
Urządzenia instalatorskie są bezinwazyjne w montażu, a te 
plug & play gotowe do użycia tuż po wyciągnięciu z pudełka i 
krótkiej konfiguracji.
Zdalny dostęp z każdego miejsca
Sprawdzanie stanu urządzeń i sterowanie mieszkaniem jest 
możliwe z dowolnego miejsca na Ziemi. Wystarczy dostęp do 
Internetu, żeby w dowolnej chwili zajrzeć do domu.
Dostęp do Twojego domu oraz Twoje dane są chronione na 
najwyższym poziomie - poprzez systemy WAF i Anty-DDoS, 
szyfrowanie komunikacji z wykorzystaniem protokołu TLS, a 
haseł poprzez bcrypt.
Dom wypełniony spokojem
Poza innymi rzeczami, FIBARO zadba o Wasze 
bezpieczeństwo oraz zabezpieczy przed skutkami pożaru, 
zalania, czy włamania. Dodatkowo każdego dnia ułatwia życie 
osobom starszym, dzieciom i ludziom o obniżonej mobilności.
Oszczędzaj energię
FIBARO pozwala mierzyć zużycie energii elektrycznej 
domowych urządzeń. W ten sposób łatwo wychwycisz sprzęty 
odpowiedzialne za wysokie rachunki. Możesz też 
zaprogramować system, aby automatycznie pomagał 
uzyskiwać jak największe oszczędności.

Potrzebujesz wskazówek ?

zadzwoń do nas 515 148 842 , 
napisz do nas r.sawicki@fibaro.com

lub 
odwiedź nasz salon pokazowy Zobacz adres

mailto:r.sawicki@fibaro.com
https://goo.gl/maps/LaE9XqvXDGQ2

