
Residence Garden Towers
Premium

FIBARO je bezdrátové, stylové a dostupné řešení domácí automatizace, ovládání 
a sledování stavů. Jde o kvalitní evropský produkt, díky němuž se zařízení ve vašem 
bytě promění v systém s vlastní inteligencí bez nutnosti komplikovaných zásahů 
do stávající elektroinstalace. Vaše stávající spotřebiče jako topení, ventilace, ovlá-
dání žaluzií, světla či zabezpečovací systém propojíte do jedné centrální jednotky. 
Potenciál vašeho domova ještě posunou senzory jako dveřní kontakt, senzor pohybu, 
světla, teploty, kouře či vody. Domov získá mozek v podobě řídícího počítače.

Instalací systému Fibaro získáte:
•  Individuální konfiguraci prvků dodaných a namontovaných dle přání uživatele.
•  Zaškolení uživatele v používání systémů a jeho předvedení.
•  Při poruše jakéhokoliv prvku nabízíme okamžitou výměnu za nový v rámci záručního i pozáručního servisu.
•  Tvorba a provoz zákaznického webu.



Balíček zónové vytápění

Byt 1+kk 9.704 Kč Byt 3+kk 18.184 Kč

Byt 2+kk 14.244 Kč Byt 4+kk 22.124 Kč

•  Vzdálený přístup, uživatelské rozhraní pro všechny platformy operačních systémů výše uvedených.
•  Nastavování a řízení zónového vytápění v jednotlivých místnostech.
•  Automatický provoz topení na základě nastavení v kalendáři 24/7 včetně možnosti manuální úpravy.
•  Nezávislé spínání/vypínání světla chodba, možnost scén a závislostí – měření spotřeby/grafy, statistika.

Balíček stínění

Byt 1+kk 4.628 Kč Byt 3+kk 15.012 Kč

Byt 2+kk 13.148 Kč Byt 4+kk 20.604 Kč

•  Nezávislé ovládání žaluzií (rolet) místně/dálkově – měření spotřeby – možnost scén a závislostí  
(dle časů, svitu slunce apod.).

•  Nejste doma a svítí vám do oken? Fibaro chytře odstíní či zastíní žaluzie podle počasí, abyste ušetřili 
za topení, respektive klimatizaci.

•  Blíží se bouřka? Venkovní žaluzie se samy vytáhnou.
•  Zapadá slunce? Lamely se naklánějí, aby vás neoslnilo.
•  Setmělo se? Žaluzie se zatáhnou a nikdo vám do oken neuvidí.
•  Blíží se budíček? Fibaro do pokoje pomalu vpustí světlo, aby se vám lépe vstávalo.

Balíček klimatizace

Byt 4.930 Kč

•  Možnost ovládání klimatizace z displeje mobilního zařízení pomocí virtuální klávesnice.
•  Úspora spotřeby energií.
•  Fibaro pozná, kdy je třeba vyvětrat a postará se o čerstvý vzduch třeba krátce před tím, než dorazíte domů.

Balíček světla

Byt 1+kk 13.042 Kč Byt 3+kk 25.590 Kč

Byt 2+kk 21.862 Kč Byt 4+kk 27.454 Kč

•  Máte náladu na romantickou večeři či domácí kino? Jedním stiskem tlačítka změníte atmosféru v místnosti 
díky světelným scénám. Potřebujete v noci do koupelny? Díky senzoru pohybu nemusíte hledat vypínač, 
díky inteligenci vás doprovodí tlumené světlo, které zbytečně neoslní. Jdete spát? Jedním tlačítkem vypnete 
světla v celém bytu.

•  Stmívání světel místně/dálkově – možnost scén a závislostí – měření spotřeby/grafy, statistika.
•  Nezávislé spínání/vypínání světel, popř. okruhů světel - možnost scén a závislostí – měření spotřeby/grafy, 

statistika.
•  Zmáčknutím odchodového tlačítka vypnete všechna světla a zastřežíte.

Základem systému je řídící jednotka HCL 6.347 Kč

Výše uvedené ceny jsou orientační a bez DPH. Přesnou kalkulaci zpracuje klientské centrum. CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů.


