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To firma zajmująca się projektowaniem i montażem inteligentnych instalacji elektrycznych w domach i 
mieszkaniach. Głównym celem firmy jest zachęcanie do korzystania z inteligentnych i nowoczesnych 
rozwiązań, zwiększających komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Instalacje inteligentnego domu 
pozwalają oszczędzać czas i pieniądze oraz dają nam możliwość komunikowania z naszym domem i 
sterowania nim kiedy tylko chcemy 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania automatyki budynkowej, dopasowane indywidualnie do każdego 
klienta.

Nasza współpraca z klientem zaczyna się już na etapie projektowania budynku. Zapewniamy fachowe 
doradztwo i kalkulacje cenowe aby systemy i urządzenia były odpowiednio dobrane do oczekiwań i 
budżetu inwestora.

W naszej ofercie znajdują się  zarówno proste i gotowe rozwiązania , ale także bardzo rozbudowane i 
otwarte systemy, ograniczone jedynie zasobnością portfela i wyobraźnią klienta 

ELEKTRONEL sprawi, że twój dom zacznie z Tobą „rozmawiać”, wykona za Ciebie wiele 
powtarzających się czynności, pomoże Ci w codziennych zajęciach abyś Ty mógł czuć się wygodnie i 
bezpiecznie będąc w pracy lub spędzając czas z rodziną.
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INTELIGENTY DOM
- Wiele możliwości

Sterowanie 
oświetleniem

Sterowanie 
ogrzewaniem

Sterowanie 
klimatyzacją

Sterowanie 
wentylacją Monitoring

Instalacja 
alarmowa

Zamykanie 
bram i okien

Sterowanie  
żaluzjami

Sterowanie 
RTV i AGD

Stacja 
pogodowa
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INTELIGENTY DOM
- Wiele korzyści

Komfort

Bezpieczeństwo

Oszczędności

Domy „3E”

Ekonomiczne            
Energooszczędne    

Ekologiczne
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Oferujemy:
• Projekty instalacji elektrycznych
• Montaż instalacji elektrycznych
• Fachowe doradztwo
• Kalkulacje cenowe
• Dopasowanie najlepszych rozwiązań
• Wybór odpowiednich urządzeń
• Projekty dopasowane do każdej 

kieszeni
• Pomoc w zaprogramowaniu urządzeń
• Nauka korzystania z funkcji 

inteligentnego domu

Nasi klienci:
• Klienci indywidualni

• Biura architektoniczne

• Deweloperzy

• Firmy budowlane

• Biura nieruchomości


