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Dobrý deň,
 ďakujem, že ste otvorili túto brožúrku v situácii, 

kedy zvažujete ako najlepšie ochrániť svoj domov, 

kanceláriu, firmu, chatu alebo iný majetok.

 Voľba správneho alarmu nie je jednoduchá. 

Vyberáte totiž spoločníka, ktorému môžete veriť, 

ktorý vám bude poctivo slúžiť dlhé roky a pritom 

sa nad vás nebude povyšovať technickou 

zložitosťou. Skrátka, očakávate jasné a spoľahlivé 

riešenie, ktoré vás nikdy nenechá v štichu. Verím, 

že náš alarm JABLOTRON 100 vás plne uspokojí.

 Pri jeho tvorbe sme využili dvadsaťročné 

skúsenosti, najmodernejšie komponenty a hlavne 

odvahu k netradičnému riešeniu. Vznikol tak 

výnimočný zabezpečovací systém, ktorý má 

špičkové parametre, nadčasový dizajn a pritom 

sa jednoducho ovláda. JABLOTRON 100 je prvým 

alarmom, ktorý sa dokáže úplne prispôsobiť vašim 

potrebám a vďaka tomu okamžite pochopíte, ako 

ho ovládať.

 Súčasťou dodávky je profesionálna montáž, 

nadštandardná záruka, prípadne aj nepretržitý 

monitoring, ktorý pri poplachu vyšle zásahovú 

službu. 

Som presvedčený, že ak sa rozhodnete pre 

JABLOTRON 100, budete spokojní.

Dalibor Dědek 

riaditeľ holdingu Jablotron





Vďaka revolučnému systému ovládania je 

JABLOTRON 100 prvý alarm, ktorému ihneď 

budete rozumieť a nebudete sa ho báť.  

Vyberte si alarm vyvinutý pre ľudí!

Jednoduché ovládanie





Vzhľad jednotlivých prvkov alarmu 

JABLOTRON 100 bol vytvorený v spolupráci 

so špičkovými dizajnérmi. Objavte krásu, 

ktorá splynie s vašim domovom!

Nadčasový dizajn





Kombinácia bezdrôtového a drôtového  

riešenia alarmu JABLOTRON 100 umožňuje 

šetrnú inštaláciu ako pre váš objekt, tak 

aj vašu peňaženku. Profitujte z jedinečnej 

bezdrôtovej technológie Jablotron!

Šetrná inštalácia





JABLOTRON 100 vás ochráni nielen pred 

zlodejmi, ale tiež pred požiarom, alebo 

únikom plynu. Dokáže ovládať kúrenie  

alebo otvoriť garážové dvere. Využívajte 

možnosti špičkovej techniky naplno!

Multifunkčné použitie





Ku svojmu alarmu JABLOTRON 100 

sa dostanete odkiaľkoľvek vďaka 

bezplatnému internetovému portálu z vášho 

počítača, tabletu alebo smartfónu. Ovládajte 

alarm a komunikujte so systémom bez hraníc.

Dostupný odkiaľkoľvek
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Alarm JABLOTRON 100 ponúka absolútnu 

slobodu výberu, ktorá sa prispôsobí vašim 

potrebám. Ponúka riešenie pre byty, chaty, 

domy, kancelárske aj výrobné priestory. 

Naplánujte si jeho veľkosť podľa seba.

Slobodný výber
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Kvalitný alarm vyžaduje aj profesionálnu 

montáž a pre zaistenie skutočného bezpečia 

sa neobíde bez nepretržitého dohľadu 

a profesionálneho zásahu pri poplachu.  

Váš majetok je tak chránený aj vtedy, keď ste 

na dovolenke alebo máte vypnutý telefón.

Skutočné bezpečie



Inštalácia 

Alarm JABLOTRON 100 sa prispôsobí 

vašim potrebám. Je jedno, kde by ste 

ho použili. Komplexný rozsahom, 

šetrnou inštaláciou a jednoduchým 

ovládaním splynie s prostredím,

Inštalácia – rodinný dom



– byt

zvýši komfort bývania a bude neustále 

k dispozícií. Bezdrôtové aj drôtové 

riešenie pokryje akúkoľvek chránenú 

plochu, priestor a podmienky. 

Skrátka alarm pre ľudí!

Inštalácia – fi rma
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