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7 razlogov
za pravilni izbor alarma





	 JABLOTRON	100	je	prvi	alarm	ki	se	

v popolnosti	prilagaja	Vašim	potrebam.Zahvaljajoč	

temu	boste	takoj	razumeli	kako	rokovati	z njim.	

Nakup	vključuje	profesionalno	inštalacijo,	

podaljšano	garancijo	na	5	let,	visoko	zanesljivost	

in	neprekinjeni	nadzor	zaradi	intervencije	v nujnih	

slučajih	ko	je	to	potrebno.

	 Trdno	sem	prepričan	,da	boste	

popolnoma	zadovoljni	vkolikor	se	odločite	za	

JABLOTRON	100.	

Dalibor	Dědek	

Generalni	direktor

Jablotron	Holding-a

Dragi	uporabniki,
	 Hvala	vam	ker	odpirate	to	brošuro	v trenutko	ko	

razmišljate	kako	najbolje	zaščititi	svoje	stanovanje,	

hišo,	pisarno,	podjetje,	vikend	ali	drugo	imetje.	

Izbira	pravilnega	alarma	ni	enostavna,	ker	

predstavlja	izbor	zaupljivega	partnerja,	ki	Vam	

bo	vdano	služil	mnoga	leta,s tem	da	Vas	ne	

obremenjuje	s svojo	tehnološko	zapletenostjo.	

V kratkem,	pričakujete	jasno	in	zanesljivo	rešitev,ki	

vas	ne	bo	nikoli	razočarala.	Siguren	sem	da	

Vas	bo	naš	JABLOTRON	100	alarm	zadovoljil	

v popolnosti.	Razvili	smo	ga	na	osnovi	dvajset	

letnih	izkušenj,	najsodobnejših	komponent	in	

predvsem	hrabrosti	za	uporabo	netradicionalnih	

rešitev.	Rezultat	je	izreden	varnostni	sistem	

z karakteristikami	po	vrhunskih	standardih,kot	

tudi	revolucijonarnemu	dizajnu	in	predvsem	

z enostavnim	rokovanjem.





Zahvaljajoč revolucijonarnemu sistemu 
kontrole je Jablotron 100 prvi alarm 
ki ga boste takoj razumeli in se ga ne 
boste nikoli bali.  
Izberite alarm narejen za enostavno in 
sigurno uporabo!

Enostavno rokovanje





oblika posameznih naprav alarma 
Jablotron 100 je razvita v sodelovanju 
z vrhunskimi dizajnerji.  
Zato, odkrijte lepoto ki je v skladnosti 
z Vašim domom.

najsodobnejša oblika





Hiši prijazna inštalacija

Z kombinacijo brezžičnih in ožičenih naprav 
Jablotron 100 inštalacija pazi tako 
na Vašo hišo kot tudi na Vašo denarnico. 
Izkoristite prednost edinstvene Jablotron 
brezžične tehnologije!





Jablotron 100 vas ne bo ščitil samo pred 
vlomilci, ampak tudi proti požaru, poplavi ali 
puščanju plina. Sistem lahko kontrolira vaše 
gretje ali odpre garažna vrata.  
Zato,v popolnosti izkoristite prednosti 
vrhunske tehnologije!

Več funkcijska uporaba





Vedno lahko oddaljeno dostopate do vašega 
Jablotron 100 alarma zahvaljajoč 
brezplačnem internetu ali pametnemu 
telefonu s katerekoli lokacije.  
Kontrolirajte Vaš alarm in pregledujte spomin 
dogodkov brez omejitev.

Zmeraj dostopen



Hiša
Vikend

Pisarna

Garaža

Delavnica

SkLADIšče

StanoVanJE



Svoboda izbire

Jablotron 100 alarm nudi popolno 
svobodo pri izbiri prilagojeni Vašim 
potrebam. Sistem ponuja rešitev za 
stanovanja, poletne vikende, družinske hiše, 
pisarne kot tudi proizvodne dvorane.  
načrtujte njegovo velikost kakor želite!



Kvaliteten 
alarm

Stalno 
spremljanje

Profesionalna 
inštalacija

Intervencija 
na alarm



Kvaliteten alarm zahteva profesionalno 
inštalacijo, a zagotavljanje prave varnosti  
se ne more izpolniti brez stalnega nadzora  
in takojšnjim odzivom na alarm.

Prava Varnost



Stanovanjski objekt

Jablotron 100 alarm v popolnosti 
odgovarja vsem vašim potrebam.  

ni važno kje ga želite uporabiti. on 
nudi kompleten pregled, neopazno 

inštalacijo, enostavno kontrolo, 
prilagoditev z okoljem, povečano

Družinska hiša



Stanovanjski objekt

življensko udobje in takojšen dostop, 
ni važno kje ste. brezžična in ožičena 
tehnologija se lahko prilagodi kateri 
koli velikosti in pogojem varovanega 
prostora. na kratko: alarm za 
enostavno in sigurno uporabo!

Prostori podjetja
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