
Inteligentny dom,
bezpieczne życie



O FIBARO

FIBARO to globalna marka działająca w branży 

Internetu Rzeczy (IoT), dostarczająca rozwiązania 

z zakresu automatyki budynkowej.

Nasz system w przeciągu zaledwie kilku lat, 

zadomowił się na 6 kontynentach, w ponad 100 

krajach, stając się jednym z najbardziej 

zaawansowanych, bezprzewodowych systemów 

inteligentnego domu na świecie. 

Urządzenia FIBARO produkowane są w Polsce -

projektujemy, rozwijamy oraz wytwarzamy 

produkty we własnym zakresie. 

Od lipca 2018 r. marka FIBARO jest częścią 

grupy Nice.



JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Osiem lat temu postanowiłem: stworzę 

najlepszy system przyjaznego domu na świecie. 

Domu, który daje mieszkańcom komfort 

i poczucie bezpieczeństwa. 

Domu, który wszędzie jest z Tobą. 

Dzięki aplikacji, którą masz w telefonie, 

zawsze wiesz, co się w nim dzieje. 

Co więcej, możesz to kontrolować!

MACIEJ FIEDLER

CEO



TAK WIELE OSIĄGNIĘĆ, W TAK KRÓTKIM CZASIE…
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WIZJA FIBARO

Pragniemy stać się wiodącym dostawcą rozwiązań automatyki
budynkowej na rynku światowym.



MISJA FIBARO

FIBARO wzbogaca życie ludzi 
na całym świecie poprzez tworzenie 
komfortowej, przyjaznej i bezpiecznej 
przestrzeni domowej. 

Dzięki ambicji i kreatywności 
naszych pracowników dostarczamy 
inteligentne, komplementarne 
rozwiązania, które zachwycają 
naszych Klientów.



WARTOŚCI FIBARO

ODWAGA

W FIBARO nie podążamy bezkrytycznie za trendami. My je wyprzedzamy i kreujemy 
nowe. Nie naśladujemy konkurencji. Nie powielamy pomysłów. Odczytując nie tylko 
aktualne, ale i przyszłe potrzeby naszych Klientów, mamy odwagę tworzyć nowe 
standardy i definiować stare pojęcia na nowo. 

PRZYJAZNOŚĆ

Tak, jak przyjazne w montażu i użytkowaniu są nasze produkty, tak również FIBARO 
chce być postrzegane jako firma przyjazna i otwarta na wszelkie integracje. 
Świadomie budujemy spójny wizerunek firmy odpowiedzialnej, dbającej o Klientów 
i pracowników oraz kreującej najlepsze rozwiązania. Wkraczając w prywatność 
domowego zacisza naszych Klientów zapewniamy im jednocześnie komfort 
bezpieczeństwa danych poprzez szyfrowanie komunikacji. 



KREATYWNOŚĆ

Pracując nad koncepcją inteligentnego domu tworzymy system połączonych ze sobą urządzeń, dzięki którym można 
zarządzać przestrzenią domową za pomocą jednego przycisku, gestu lub słowa. Nasze wizjonerskie urządzenia 
ubieramy w nowoczesną formę, czego efektem są funkcjonalne produkty będące jednocześnie dziełami sztuki użytkowej. 

KOMPLEMENTARNOŚĆ

Nasze produkty stanowią wzajemnie dopełniający się System, tworzący sieć bezprzewodowych połączeń dla 
poczucia kontroli, bezpieczeństwa i przyjemności domowników. Komplementarny System FIBARO zaspokaja 
osiem podstawowych potrzeb Klienta w zakresie: Oświetlenie, Klimat, Ochrona, Bezpieczeństwo, Multimedia, 
Ogród, Nastrój, Bramy i Rolety. 

WARTOŚCI FIBARO



INTELIGENTNY DOM & SYSTEM FIBARO



INTELIGENTNY DOM FIBARO

▪ Inteligentny dom to miejsce, w którym różne 

domowe urządzenia komunikują się ze sobą. 

Dzięki temu można sterować, np. oświetleniem, 

temperaturą, roletami, zamkami, bramami, 

systemem podlewania, monitoringiem, 

czy alarmem.

▪ Zarządzanie odbywa się za pomocą aplikacji 

mobilnych i specjalnych paneli, a także 

za pomocą głosu czy gestu.

▪ Inteligentny dom można monitorować 

i sterować nim z dowolnego miejsca na świecie –

wystarczy smartfon z aplikacją i dostęp do internetu.



ELEMENTY SYSTEMU FIBARO

ZMYSŁY

(np.: zapach, dotyk, słuch, wzrok)

ELEMENTY WYKONAWCZE

(np.: ręka, noga, mowa)

PRZETWARZANIE, ZAPAMIĘTYWANIE, ELEMENTY DECYZYJNE



ELEMENTY SYSTEMU FIBARO

PRZETWARZANIE, ZAPAMIĘTYWANIE, ELEMENTY DECYZYJNE

ZMYSŁY
(np.: zapach, dotyk, słuch, wzrok)

WYKONANIE
(np.: ręka, noga, mowa)



ZALETY SYSTEMU FIBARO (USP)

BEZPRZEWODOWY MODUŁOWY WYJĄTKOWO

ZAPROJEKTOWANY

KOMPLEMENTARNY ZDALNY BEZPIECZNY



FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU FIBARO

STEROWANIE

OŚWIETLENIEM

STEROWANIE

ROLETAMI I BRAMAMI

STEROWANIE

URZĄDZENIAMI 

ELEKTRYCZNYMI

STEROWANIE

OGRZEWANIEM

MONITOROWANIE 

DRZWI I OKIEN

MONITOROWANIE

TEMPERATURY

ZARZĄDZANIE 

SYSTEMEM  

PODLEWANIA

ZARZĄDZANIE 

MULTIMEDIAMI

OCHRONA

PRZED ZALANIEM

OCHRONA

PRZED CZADEM

OCHRONA 

ANTYWŁAMANIOWA

OCHRONA 

PRZED POŻAREM



JAK TO DZIAŁA

FIBARO produkuje urządzenia działające w protokole Z-Wave oraz urządzenia współpracujące 
z platformą Apple HomeKit. Są to dwie osobne linie urządzeń.



Z-WAVE

▪ Z-Wave to bezprzewodowa technologia, która pozwala 

na połączenie w sieć i zdalne zarządzanie różnymi 

urządzeniami elektrycznymi. 

▪ Jest używana przede wszystkim w systemach 

związanych z inteligentnymi budynkami.

▪ W sieci Z-Wave urządzenia komunikują 

się z centralą i ze sobą nawzajem. 

▪ System nie wymaga ingerencji w strukturę budynku, 

ani w instalację elektryczną. 

▪ Komunikacja pomiędzy urządzeniami systemu FIBARO 

opiera się na sieci mesh – każdy element jest 

jednocześnie odbiornikiem i nadajnikiem.



APPLE HOMEKIT

▪ HomeKit jest standardem komunikacji urządzeń 

opracowanym przez Apple. 

▪ Technologia ta pozwala w prosty 

i bezpieczny sposób sterować akcesoriami 

współpracującymi z HomeKit przez całe portfolio 

produktów Apple, jak np.: Apple TV,  Apple Watch, Siri, 

iPhone, iPad lub iPod touch. 

▪ Już 8 produktów FIBARO współpracuje 

z Apple HomeKit.



ZARZĄDZANIE GŁOSEM

Systemem FIBARO można zarządzać na wiele 

różnych sposobów, również głosem. 

Amazon Alexa, Google Assistant lub Siri –

wystarczy jedna komenda, żeby sterować 

oświetleniem, roletami, zasłonami, kamerami, 

sensorami i innymi urządzeniami. 

SIRI

Turn the temperature on 

in a living room to 21°C.



NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

W FIBARO uważamy, że dom to najważniejsze miejsce na świecie.
Dlatego wzbogacamy życie jego mieszkańców poprzez tworzenie komfortowej, przyjaznej
i bezpiecznej przestrzeni domowej.



BEZPIECZEŃSTWO

System FIBARO to najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki integracji wszystkich urządzeń 
masz możliwość pełnej kontroli nad domem z dowolnego miejsca na ziemi.



KOMFORT

System FIBARO zapewnia wyjątkowy komfort. To dużo więcej niż wygoda, czy ułatwienia 
oszczędzające czas. To także poczucie, że wszystko w mieszkaniu jest pod kontrolą.



OSZCZĘDNOŚĆ

System FIBARO zatroszczy się o najlepsze oświetlenie w Twoim domu, zadba o optymalną 
temperaturę i pozwoli uzyskać realne oszczędności.



DZIĘKUJEMY


