
JABLOTRON 100

7 razlogov,
da izberete naš najboljši 
alarm





	 JABLOTRON	100	je	prvi	sistem,	ki	se	je	

sposoben	prilagajati	vašim	potrebam	in	je	tako	

enostaven,	da	boste	takoj	razumeli	kako	ga	

uporabljati.

	 Prepričan	sem,	da		je	sistem	JABLOTRON	100	

s	profesionalno	namestitvijo	in	5-letno	garancijo	

izbira	s	katero	boste	popolnoma	zadovoljni.	

	 Dalibor	Dedek	

	 Izvršni	Direktor	Holdinga	Jablotron

Spoštovani	kupec,
	 Hvala,	da	berete	to	brošuro	ravno	v	trenutku,	

ko	razmišljate	kako	najbolje	obvarovati,	vašo	hišo,	

podjetje,	počitniško	hišico,	vašo	družino	in	osebne	

predmete.	

	 Izbrati	pravi	sistem	ni	lahko.	Želite	si	sistem,	

ki	mu	lahko	zaupate	in	vam	bo	dobro	služil	

dolga	leta	in	vas	nebo	obremenjeval	s	tehnično	

kompleksnostjo.	Če	povem	na	kratko,	pričakujete	

zelo	jasno,	enostavno	in	zanesljivo	rešitev,	ki	

vas	nebo	nikoli	razočarala.	Prepričan	sem,	da	

bo	naš	sistem	JABLOTRON	100	zadovoljil	vaše	

potrebe	in	želje.	Vanj	smo	vgradili	20	let	izkušenj,	

najsodobnejše	komponente	in	pogum	biti	

drugačen	kot	ostali.Rezultat	je	izjemen	varnostni	

sistem,	brezčasne	oblike,	ki	je	resnično	enostaven	

za	uporabo.





Z revolucionarnim načinom upravljanja, je 
JABLOTRON 100 prvi alarmni sistem, ki ga 
boste takoj razumeli in se ga ne boste bali 
uporabljati. Izberite alarm, ki ga razumejo 
prav vsi, tudi otroci in starejši!

Super-enostaven





Obliko posameznih komponent sistema 
JABLOTRON 100 smo razvili v sodelovanju 
s prvorazrednimi oblikovalci.
Odkrijte lepoto, ki se harmonično zlije 
z vašim domom!

Brezčasna oblika





Čista in hitra montaža

Brez-žične komponente sistema 
JABLOTRON 100 omogočajo resnično hitro 
in čisto montažo. V kombinaciji z ožičenimi 
komponentami, pa še posebej pazijo na 
vašo denarnico. Izkoristite edinstveno 
brez-žično tehnologijo JABLOTRON!





Sistem JABLOTRON 100 vas varuje pred 
nepridipravimi, požarom, poplavo, vas 
obvešča o ključnih dogodkih, … Z njim na 
daljavo odpirate vrata, vklopite ogrevanje, 
slikate prostor, … Izkoristite najsodobnejšo 
tehnologijo na enostaven način!

Multi talent





Do vašega sistema JABLOTRON 100 lahko 
s pomočjo računalnika ali pametnega 
telefona in brezplačne aplikacije dostopate 
od kjerkoli. Upravljajte in nadzorujte vaš 
sistem brez omejitev!

Dostopno od kjerkoli



Hiša
Vikend

Pisarna

Garaža

Delavnica

PRODAJALNA

STANOVANJe



Svoboda izbire

Sistem JABLOTRON 100 je s svojo 
modularno zgradbo in nad-gradljivostjo 
primeren tako za vašo stanovanjsko, kot 
počitniško hišo, za več-stanovanjski objekt 
ali vaše podjetje. Sistem se enostavno 
prikroji vašim željam!



Kakovosten
sistem

Neprestan
nadzor

Strokovna
namestitev

Obveščanje
v primeru
alarma



Kakovosten sistem s strokovno namestitvijo, 
nam zagotavlja resničen občutek varnosti, 
ker vemo, da „nekdo“ neprestano bdi nad 
našim imetjem in se odzove v primeru, 
le ko je to potrebno.

Dober občutek



Namestitev - Stanovanje

Sistem JABLOTRON 100 se prilagaja 
vašim potrebam. S svojo brez-žič no 

tehnologijo vam nudi hitro in č isto 
namestitev. Je super-enostaven za 

uporabo in takoj razumljiv tudi 
otrokom in starejšim. 

Namestitev - Hiša



Namestitev - Stanovanje

Vedno in povsod vam je na voljo. 
Varuje vas pred nepridipravimi, 
požarom, vdorom vode, ... Z njim 
lahko odpirate vrata, vklopite 
ogrevanje, slikate željeni prostor ... 
Skratka, je enostaven in uporaben!

Namestitev - Podjetje
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