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Firma Astat Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 1992 roku i repre-

zentuje ponad 100 zagranicznych producentów, z czego ponad 90% 

to wyłączne przedstawicielstwa na rynek polski. Główne dziedziny 

działalności to elementy automatyki przemysłowej (szafy, przekaź-

niki, przyciski, lampki i in.), energetyka, niskie i średnie napięcia. Od 

kilku lat firma Astat wychodząc naprzeciw rozwijającemu się rynkowi 

oraz coraz bardziej wymagającym klientom,  poszerzyła swoją ofertę 

w zakresie szeroko rozumianego inteligentnego budynku. 

Produkty działu Nowoczesny Budynek to szereg nowych rozwią-

zań – produkty, które po pierwsze ułatwiają nam życie, a po drugie 

gwarantują nam oszczędność energii. Oferta działu z każdym rokiem 

poszerzana jest o nowe produkty zaawansowane technologicznie, 

o nowoczesnym designie. 

Główne produkty działu to:  automatyka budynkowa (oparta na 

magistrali lub bezprzewodowa)  sterowanie oświetleniem i czujniki 

ruchu  zestawy radiowe do zabudowy  systemy nagłośnienia  

osprzęt elektroinstalacyjny  pompy ciepła  pompy do wody czystej 

i brudnej  żaluzje i markizy zewnętrzne (fasadowe).

Oferowane produkty znajdują zastosowanie  w domach i miesz-

kaniach, jak również w budynkach użyteczności publicznej. 

Proponowane urządzenia niezawodnie ze sobą współpracują, tworząc 

wielofunkcyjne rozwiązania. W każdym domu za pomocą jednego 

panelu dotykowego możemy sterować wszystkimi funkcjami (oświe-

tleniem on/off, ściemnianiem, żaluzjami, dźwiękiem), możemy odczy-

tać temperaturę, po zastosowaniu stacji pogodowej, system automa-

tycznie podniesie żaluzje gdy wiatr będzie zbyt silny lub opuści je, 

gdy wykryje słońce.Na szczególną uwagę zasługują zestawy radiowe 

KbSound iSelect firmy EIS SOUND, które są idealnym rozwiązaniem do 

kuchni, łazienki i przedpokoju. Radio można zabudować w suficie pod-

wieszanym lub szafce. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowania 

zestawów o moduł bluetooth, możemy wtedy słuchać swojej ulubio-

nej muzyki z dowolnego urządzenia wyposażonego w bluetooth.

Kolejnym produktem „wchodzącym” na nasz rynek, to żaluzje 

zewnętrzne (fasadowe) firmy GRIESSER, które są prostym sposobem 

na przegrzanie pomieszczenia i maksymalne wykorzystanie światła 

dziennego. Nowoczesne, uniwersalne i eleganckie rozwiązania osłon 

zewnętrznych okien, sprawdzają się w każdych warunkach. Szeroki 

wybór typów oraz kolorów sprawia, iż produkt sprawdza się bardzo 

dobrze w domach jednorodzinnych.
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