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ARTYKU  PROMOCYJNY ASTAT 

Firma ASTAT w swojej ofercie posia-
da dwa systemy tzw. inteligentnego 
budynku: system przewodowy firmy 

VIMAR, który idealnie nadaje si  do nowych 
domów i mieszka  oraz system bezprzewo-
dowy firmy ELTAKO, który jest niezawod-
nym rozwi zaniem dla budynków remonto-
wanych. Dzi ki zastosowaniu inteligentnej 
instalacji, mo emy sterowa  o wietleniem, 

aluzjami/roletami, bram , zraszaczami, 
temperatur  i wieloma innymi elementami. 

Zamiast inwestowa  w inteligentne 
rozwi zania, mo na równie  oszcz dza
energi  stosuj c inne metody. W azience, 
przedpokoju czy piwnicy mo emy zastoso-
wa  czujniki ruchu i obecno ci, do wybory 
od trzech ró nych dostawców (SERVODAN, 
FINDER, NA-DE), w zale no ci od oczeki-
wanego designu.

Aby umili  czas sp dzony w domu, mo na 
zastosowa  zestawy radiowe do zabudowy 
firmy EIS SOUND, które s  niewidoczne, ale 
wietnie sprawdzaj  si  z kuchni, azience, 

b d  przedpokoju. Zestawy te umo liwiaj
s uchanie nie tylko radia, ale równie  muzy-
ki z ka dego urz dzenia, które wyposa one
jest w bluetooth. Istnieje równie  mo liwo
poszerzenia systemu inteligentnego firmy 
VIMAR o system d wi kowy – daje to pe n
integracj  z pozosta ymi elementami inteli-
gentnego domu.

Produktami, które uzupe niaj  ofert  dzia-
u Nowoczesny Budynek s aluzje zewn trz-

ne (fasadowe) firmy GRIESSER oraz pompy 
ciep a firmy CTA. aluzje zewn trzne umo -
liwiaj  pe ne wykorzystanie wiat a dzien-
nego, chroni  przed niepo danym efek-
tem ol nienia. Ponadto latem zmniejszamy 

zu ycie energii, któr  wykorzystujemy na 
ch odzenie (zamkni te aluzje nie „wpusz-
czaj ” ciep a do rodka), a zim  na ogrze-
wania. Pompy ciep a natomiast pozwalaj
wykorzysta  odnawialne ród a energii. 

Twój inteligenty dom
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XXI wiek z ka dym 
dniem przynosi nowe 
rozwi zania, które 
sprawiaj , e ycie 
b dzie atwiejsze, 
a do tego pozwol
na oszcz dzanie 
energii. Firma 
ASTAT, pod aj c za 
najnowszymi trendami, 
od ponad 5 lat 
oferuje nowoczesne, 
europejskie 
rozwi zania, które 
znajduj  zastosowanie 
w ka dym domu 
lub mieszkaniu. 
Producenci, 
których wy cznym 
przedstawicielem na 
rynek polski jest firma 
ASTAT, nieustannie 
poszerzaj  portfolio 
swoich produktów, 
aby sprosta
nieustannie rosn cym 
oczekiwaniom 
klientów.
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