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Jest wiele 
powodów, 
dla których 
nasi partnerzy 
instalują 
nasze 
systemy!



Moi Drodzy,  

 Firma Jablotron swój sukces 

zawdzięcza między innymi dobrej 

współpracy z instalatorami. Dzięki 

ich doświadczeniu w instalowaniu 

systemów zabezpieczeń, 

rozwiązaniom odpowiadającym 

wymaganiom klienta oraz 

pomysłom na usprawnianie 

naszych produktów - Jablotron  

stał się jednym z liderów wśród 

światowych producentów 

systemów alarmowych. 

 Staramy się odwdzięczyć 

naszym partnerom za wspaniałą 

współpracę poprzez zagwaranto-

wanie im profesjonalnej obsługi 

handlowej i technicznego wsparcia.

 W ramach specjalnego programu 

Akademii Jablotron organizujemy 

regularne cykle szkoleń dla firm 

instalatorskich. Nieustannie 

udoskonalamy nasze systemy  

i sprawiamy, że są łatwe w instalacji 

oraz warte swojej ceny 

w porównaniu do innych produktów 

konkurencyjnych.

 Będę zaszczycony, jeśli również 

Wy staniecie się naszymi 

partnerami w biznesie i dołączycie 

do szerokiej grupy partnerów 

Jablotron.

Dalibor Dědek 

Dyrektor Generalny 

Jablotron Holding



   Podczas pracy nad produktami zawsze 
staramy się tworzyć nowe i innowacyjne 
rozwiązania, które zapewniają podsta-
wowe funkcje produktu bez żadnych 
kompromisów i jednocześnie czynią życie 
naszych klientów łatwiejszym. Wygląd 
poszczególnych urządzeń jest tworzony 
we współpracy z najlepszymi, wiodącymi 
projektantami. Dzięki temu nasi partnerzy 
zawsze otrzymują wyjątkowe produkty, 
które wyróżniają się na mocno konkuren-
cyjnym rynku zabezpieczeń.

Wyjątkowe produkty



Łatwa instalacja

   W celu zagwarantowania łatwej i płynnej 
instalacji nasze urządzenia są testowane 
na każdym etapie procesu powstawania. 
Dzięki rozwiązaniom hybrydowym sam 
możesz zadecydować podczas  
instalowania urządzeń – czy chcesz 
konfigurować system bezprzewodowo  
czy w oparciu o szynę BUS. Zapewniamy 
Ci bezpłatne, intuicyjne oprogramowanie, 
które pomoże skonfigurować system 
zarówno bezpośrednio w miejscu  
instalacji jak i zdalnie.



JABLOTRON Web

   Obecnie użytkownicy systemów alarmo-
wych oczekują szybkiej i sprawnej 
obsługi za niewielkie pieniądze. Dlatego 
też stworzyliśmy niepowtarzalną, 
bezpłatną, internetową aplikację dla 
współpracujących z nami instalatorów, 
która pomoże im zarzą dzać relacjami 
z klientem oraz nadzorować serwisowanie 
systemu alarmowego. Już dzisiaj zaloguj 
się na stronie www.jablonet.net. 



Pomoc techniczna

   Bardzo ważną częścią fi rmy Jablotron jest 
dział wsparcia technicznego. Pomagamy 
naszym partnerom podczas instalacji 
systemu alarmowego, wspieramy 
ich również w rozwiązywaniu kwestii 
wynikających z oczekiwań klienta. 
Zapewniamy najwyższej jakości serwis 
naszych produktów. Wciąż ulepszamy 
dokumentację techniczną i zapewniamy 
kolejne aktualizacje oprogramowania, 
które zawiera nowe funkcje, zwiększające 
możliwości systemu.



Akademia Jablotron

   W ciągu wieloletniej działalności Jablotron 
przeprowadził szkolenia dla tysięcy fi rm 
instalatorskich. Doświadczony zespół 
szkoleniowców zapoznaje uczestników 
szkolenia z funkcjonalnością systemu 
oraz zasadami jego instalacji. Akademia 
Jablotron prowadzi szkolenia w bardzo 
efektywny sposób, tak, aby nieustannie 
pogłębiać specjalistyczną wiedzę naszych 
partnerów. 



Wsparcie handlowe

   Instalacja systemów alarmowych wymaga 
należnego i właściwego wynagrodzenia. 
Dlatego też zwracamy szczególną 
uwagę na interesy profesjonalnych 
instalatorów i promujemy dobre praktyki 
instalacyjne, jako warunek konieczny 
dla zagwarantowania bezproblemowego 
i bezawaryjnego funkcjonowania 
systemu alarmowego. Naszym partnerom 
zapewniamy również materiały 
promocyjne oraz elementy wyposażenia.



Motywacja

   Profesjonalne wykonywanie instalacji 
systemów alarmowych Jablotron daje 
niepowtarzalną możliwość pracy na 
własny rachunek i zarabiania uczciwych 
i dobrych pieniędzy. Skorzystaj z tej 
możliwości i zostań częścią wielkiej 
rodziny Jablotron. Nasi Dystrybutorzy są 
dostępni na terenie całego kraju i oferują 
Tobie korzystne warunki współpracy 
z gwarancją najlepszego wsparcia 
technicznego i fachowej konsultacji.



Wysokiej jakości 
system alarmowy

Stały 
monitoring

Profesjonalna 
instalacja

System 
powiadamiania

   Najważniejszym celem, jaki stawiamy dla 
naszego systemu jest zapewnienie pełnej 
oraz skutecznej ochrony życia i mienia. 
Gwarancja całkowitego bezpieczeństwa, 
to wysokiej jakości alarm oraz szybka 
informacja o zaistniałym zdarzeniu. 
Jablotron 100 błyskawicznie powiadamia 
użytkownika oraz wybraną agencję 
ochrony.

Pewna ochrona


