
7 důvodů 
pro správnou volbu alarmu

Alarm
JABLOTRON 100





Dobrý den,
 děkuji, že jste otevřeli tuto brožurku v situaci, 

kdy zvažujete, jak nejlépe ochránit svůj domov, 

kancelář, firmu, chatu či jiný majetek.

 Volba správného alarmu není jednoduchá. 

Vybíráte totiž společníka, kterému lze věřit, který

vám bude poctivě sloužit dlouhá léta a přitom se 

nad vás nebude povyšovat technickou složitostí. 

Zkrátka očekáváte jasné a spolehlivé řešení, 

které vás nikdy nenechá na holičkách. Věřím, 

že náš alarm JABLOTRON 100 vás plně uspokojí.

 Při jeho tvorbě jsme využili dvacet let zkušeností, 

nejmodernější komponenty a hlavně odvahu 

k netradičnímu řešení. Vznikl tak výjimečný 

zabezpečovací systém, který má špičkové parametry, 

nadčasový design a přitom se jednoduše ovládá. 

JABLOTRON 100 je prvním alarmem, který se dokáže 

zcela přizpůsobit vašim potřebám a díky tomu 

okamžitě pochopíte, jak jej ovládat.

 Součástí dodávky je profesionální montáž, záruka 

rozšířená na 7 let, pojištění proti selhání a nepřetržitý 

monitoring, který v případě poplachu vyšle zásahovou 

službu.

Jsem přesvědčen, že pokud se rozhodnete  

pro JABLOTRON 100, budete spokojeni.

Dalibor Dědek 

ředitel holdingu Jablotron





Díky revolučnímu systému ovládání je 
JABLOTRON 100 první alarm, kterému ihned 
porozumíte a nebudete se ho bát.  
Zvolte alarm vyvinutý pro lidi!

Snadné ovládání





Vzhled jednotlivých prvků alarmu 
JABLOTRON 100 byl vytvořen ve spolupráci 
se špičkovými designéry. Objevte krásu, 
která splyne s vaším domovem!

Nadčasový design





Kombinace bezdrátového i drátového  
řešení alarmu JABLOTRON 100 umožňuje 
šetrnou instalaci jak pro váš objekt,  
tak i vaši peněženku. Profitujte z jedinečné 
bezdrátové technologie Jablotron!

Šetrná instalace





JABLOTRON 100 vás ochrání nejen 
před zloději, ale také před požárem, záplavou 
nebo únikem plynu. Dokáže ovládat topení 
nebo otevřít garážová vrata. Využívejte 
možnosti špičkové techniky naplno!

Multifunkční použití





Ke svému alarmu JABLOTRON 100 
se dostanete díky bezplatné internetové 
samoobsluze z vašeho počítače  
nebo chytrého telefonu odkudkoliv. Ovládejte 
alarm a prohlížejte události bez hranic.

Dostupný odkudkoliv
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Alarm JABLOTRON 100 nabízí absolutní 
svobodu výběru, která se přizpůsobí vašim 
potřebám. Nabízí řešení pro byty, chaty, 
domy, kancelářské i výrobní prostory. 
Naplánujte si jeho velikost dle libosti!

Svobodný výběr



Kvalitní
alarm

Nepřetržitý 
dohled

Profesionální
montáž

Zásah při
poplachu



Kvalitní alarm vyžaduje také profesionální 
montáž a pro zajištění bezpečí se neobejde 
bez nepřetržitého dohledu a zásahu při 
poplachu. Využijte celkovou ochranu 
JABLOTRON. Vyzkoušejte si nejvyšší úroveň 
bezpečnostní služby na 3 měsíce ZDARMA!

Skutečné bezpečí



Instalace – byt

Alarm JABLOTRON 100 se přizpůsobí 
dokonale vašim potřebám. Je jedno, 

kde jej budete chtít použít. Komplexní 
rozsahem, šetrný instalací, snadný 

ovládáním. Splyne s prostředím,

Instalace – rodinný dům



Instalace – byt

zvýší komfort bydlení a bude neustále 
k dispozici, ať jste kdekoliv. Bezdrátové 
i drátové řešení obsáhne jakoukoliv 
střeženou plochu, prostor a podmínky. 
Zkrátka alarm pro lidi!

Instalace – fi rma
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