
Wzbogać swoje projekty
o rozwiązania smart home
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Poznajmy się

FIBARO to globalna marka, dostarczająca rozwiązania  
z zakresu automatyki budynkowej. Nasz system w przeciągu 
zaledwie kilku lat, zadomowił się na 6 kontynentach, stając się 
jednym z najbardziej zaawansowanych, bezprzewodowych 
systemów inteligentnego domu na świecie. 

Rozwiązania FIBARO od samego początku są tworzone, rozwijane i produkowane 
w Polsce. To tutaj pracują nasi inżynierowie i projektanci, dzięki którym mamy 
zarejestrowane ponad 150 znaków i patentów. Wyróżnia nas nie tylko innowacyjność, 
ale również wyjątkowy design. Doceniają to eksperci i profesjonaliści z całego świata, 
przyznając FIBARO prestiżowe nagrody, m.in.: IF Design Awards, CES Innovation 
Awards, czy też International Design Awards. 
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Smart, czyli inteligentny

Sterowanie
ogrzewaniem

Zarządzanie
multimediami

Sterowanie
oświetleniem

Sterowanie roletami
i bramami

Monitorowanie
drzwi i okien

Monitorowanie
temperatury

Ochrona 
przed pożarem

Ochrona 
przed czadem

Ochrona 
przed zalaniem

Sterowanie urządzeniami 
elektrycznymi

Ochrona 
antywłamaniowa

Zarządzanie systemem
podlewania

Inteligentny dom to miejsce, w którym urządzenia komunikują się ze sobą. Dzięki temu w prosty sposób - za pomocą jednego przycisku, gestu lub słowa - można 
sterować sprzętem RTV i AGD, oświetleniem, roletami, temperaturą, alarmem, monitoringiem czy systemem podlewania. Co najważniejsze – można to robić 
z dowolnego miejsca na świecie. Szeroki wachlarz produktów i możliwości naszego systemu sprawiają, że Inteligentny Dom FIBARO w niezawodny sposób dba 
o komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

W FIBARO uważamy, że Dom to najważniejsze miejsce na świecie. Właśnie dlatego stworzyliśmy system, który 
zapewnia komfortową, przyjazną i bezpieczną przestrzeń domową.





Bezprzewodowy

Brak kabli = montaż bez kucia ścian i remontów! 
Technologia FIBARO jest bezprzewodowa, 
nowoczesna i bezpieczna – umożliwia dodawanie 
kolejnych urządzeń w całkowicie bezinwazyjny 
sposób.

Co wyróżnia 
system FIBARO?

Jest nieskończenie wiele powodów, by wybrać FIBARO. Poznaj najważniejsze!

Komplementarny
 

Nasze produkty stanowią wzajemnie dopełniający
się ekosystem, który można łatwo integrować 
z urządzeniami innych producentów, jak m.in.: 
Google, Apple, Samsung, Amazon, Bose, D-Link,
Yamaha, Philips czy też Yale.

Łatwy do rozbudowania
 

FIBARO to idealne rozwiązanie gdy planujesz 
rozbudowę systemu stopniowo, krok po kroku, 
w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości 
finansowych.



Bezpieczny

Dane użytkownika i dostęp do jego domu są 
chronione na najwyższym poziomie poprzez 
systemy WAF i  Anty-DDoS oraz szyfrowanie 
komunikacji z wykorzystaniem protokołu TLS, 
a haseł poprzez bcrypt.

Zdalny

Dzięki aplikacji mobilnej użytkownik może być  
w ciągłym kontakcie ze swoim domem - 
zarządzać nim i  kontrolować za pomocą 
telefonu, tabletu lub laptopa.

Wyjątkowo zaprojektowany
 

Urządzenia FIBARO są nie tylko użyteczne, 
lecz także wyjątkowo piękne. Nasi projektanci 
dokładają wszelkich starań, by ich wygląd 
zadowolił nawet najbardziej wymagających 
Klientów.



Jak działa 
nasz system?

System FIBARO tworzy zintegrowana 
sieć urządzeń, z których każde spełnia 
określoną funkcję. Urządzenia łączą się 
w grupy odpowiadające za poszczególne 
zadania.

Elementy decyzyjne i przetwarzające informacje to grupa,  
której zadaniem jest otrzymywanie sygnałów od urządzeń 
określanych jako „zmysły” i przetwarzanie ich w polecenia 
wysyłane do elementów „wykonawczych”.

Płynne działanie i pełna integracja elementów systemu 
zapewniają całkowitą kontrolę nad Inteligentnym Domem 
FIBARO.
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FIBARO Walli

W skład linii produktów wchodzą przede wszystkim urządzenia inteligentne, które umożliwiają, m.in.: sterowanie światłem, roletami, czy urządzeniami elektrycznymi 
- zarówno ręcznie, jak i za pomocą aplikacji. Gniazda inteligentne uzupełniają znane ze  wszystkich domów gniazdka klasyczne – internetowe, telewizyjne, 
czy z wejściem USB. Inteligentne moduły FIBARO Walli współpracują również z frontami innych producentów: GIRA - System 55, Legrand – Celiane i Schneider 
– Odace. Szczegóły w instrukcji.

Nasz wyjątkowy produkt - FIBARO Walli - to unikalne rozwiązanie, idealne do każdego nowoczesnego wnętrza!  
Jest to pełna linia gniazd i włączników, zawierająca inteligentne oraz klasyczne moduły o niepowtarzalnym i spójnym 
designie. W połączeniu z dowolnie wybranym kolorem pierścienia LED, z pewnością wzbogaci projekt każdego 
wnętrza o nowoczesne akcenty.

Teraz cała linia FIBARO Walli
dostępna również w kolorze antracytu!

NOWOŚĆ





Inteligentny dom FIBARO -
odpowiedź na oczekiwania Twoich Klientów

KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO OSZCZĘDNOŚĆ

podnosi poziom życia, tworzy przyjemny 
nastrój i dba o cały dom

ułatwia wykonywanie codziennych czynności 
i daje poczucie kontroli

pozwala na wygodne zarządzanie według 
upodobań użytkowników za pomocą 
aplikacji lub asystentów głosowych

integruje się z urządzeniami innych 
producentów

zapewnia, że zawsze wiesz co dzieje się  
w Twoim domu

powiadamia o niepokojących zdarzeniach  
i automatycznie reaguje na zagrożenia

umożliwia pełną kontrolę nad domem  
z dowolnego miejsca na świecie

pozwala na bieżący monitoring zużycia 
energii

obniża rachunki - wyłącza światło  
i zmniejsza temperaturę tam, gdzie nikogo  
nie ma

jest przyjazny dla domowego budżetu  
i środowiska 





Niech Twoje  
projekty będą  
bardziej Smart 

Celem każdego architekta - na pewno również Twoim - 
jest tworzenie przestrzeni, która będzie zarówno piękna,  
jak i funkcjonalna dla jej domowników. Naszym również!

Inteligentny Dom FIBARO odpowiada na potrzeby jego mieszkańców, dlatego  
jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zwiększy konkurencyjność Twoich 
projektów i pomoże Ci spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających  
Klientów. Pamiętaj, że rozwiązania FIBARO sprawdzają się zarówno w małych 
mieszkaniach, jak i w większych domach. Co najważniejsze - są bezprzewodowe.  
Ich instalacja przebiega w całkowicie bezinwazyjny sposób, nie wymaga żadnych 
remontów ani kucia ścian. 

Zawsze chętnie spotkamy się z Tobą i Twoim Klientem, aby wspólnie 
omówić projekt domu, czy mieszkania i zaproponować rozwiązania FIBARO 
dostosowane do możliwości, potrzeb oraz stylu życia jego domowników.



Współpracując z marką FIBARO wyróżnisz się na tle konkurencji i zaskoczysz pozytywnie swoich Klientów!  
Oferując nowoczesne projekty mieszkań i domów, wzbogacone o rozwiązania inteligentnego domu, zbudujesz 
wizerunek firmy innowacyjnej, na miarę XXI wieku. Zwiększysz też atrakcyjność aranżacji wnętrz o urządzenia, które 
są nie tylko użyteczne, ale również wyjątkowo piękne.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możesz wzbogacić swoje projekty o usługi smart home!

Dlaczego warto?

Zalety współpracy z FIBARO

dedykowany opiekun 
dla każdego architekta

szkolenie z rozwiązań 
inteligentnego domu

wsparcie handlowe  
i techniczne

możliwość skorzystania 
z urządzeń pokazowych

dostęp do plików  
z modelami 3D urządzeń

obsługa posprzedażowa 
klientów docelowych



fibaro.com


