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Artyku  promocyjny

Inteligentny dom to taki, który dzia a jak ABS 

w samochodzie, czyli wtedy gdy zachodzi kon-

kretna potrzeba – mówi Marcin Lipi ski, kierow-

nik projektu z firmy Intelidom Sp. z o.o., autoryzo-

wany partner producenta systemu SNG-Synergia. 

Inteligentny dom powinien by   tak samo dost p-

ny dla Polaków jak wspomniany ABS – st d te

pomys  oferowania przez jego firm  klientom no-

wego, znacznie ta szego systemu. Chodzi o to, 

eby ludzie mieli mo liwo y  w komforto-

wym, bezpiecznym i oszcz dnym domu. Do tej 

pory jedynie najbogatsi mogli marzy  o takim 

luksusie. Najbardziej popularny system EIB/KNX 

przy rozbudowanej funkcjonalno ci, to koszt rz -

du nawet kilkuset tysi cy z otych. Z do wiad-

czenia wiem, e tylko niewielu klientów mog o

zdecydowa  si  na takie rozwi zanie – t uma-

czy Marcin Lipi ski, cho  wielu by o powa nie 

zainteresowanych. Niestety próg cenowy by  nie 

do przej cia. System SNG-Synergia zrewolucjo-

nizuje rynek i zmieni podej cie Polaków do in-

teligentnego domu – przekonuje.

System SNG-Synergia rzeczywi cie podwa-

a dotychczasowe stereotypy na rynku inteli-

gentnego domu. Zwykle klient móg  wybiera

pomi dzy drogim EIB/KNX z bogat  stylisty-

k  przycisków i paneli dotykowych wielu firm 

lub innymi systemami, powstaj cymi jak grzy-

by po deszczu. Niestety wybieraj c ta sze roz-

wi zanie nabywca nie mia  mo liwo ci zasto-

sowania presti owych przycisków i wyboru 

interesuj cej go serii, a zdany by  jedynie na 

przyciski produkowane przez wybran  firm ,

która proponowa a swój system.

SNG-Synergia opiera si  na zupe nie no-

wym rozwi zaniu, bardzo korzystnym dla 

klienta – z jego perspektywy u ytkowej  nie 

ma ró nicy pomi dzy SNG-Synergi  a luk-

susowym EIB. Funkcje mog  by  te same. 

Ró nica jest w cenie. Koszt nowego syste-

mu to ok. 15 000 z  dla 200 metrowego domu. 

Do tej ceny jest ju  wliczony ekskluzyw-

ny i intuicyjny w obs udze panel dotyko-

wy Touch:me 5,7’’, który jest hitem w naszej 

ofercie. 

Klient oszcz dza nie tylko na urz dzeniach 

i przyciskach, które mo e „miesza ”, czyli do 

reprezentacyjnych cz ci domu wybra  eksklu-

zywne, a do innych pomieszcze  nawet najta -

sze pstryki, ale tak e na koszcie okablowania. 

System SNG-Synergia wymaga do o enia do 

konwencjonalnej instalacji tylko jednego kabla 

magistralnego i odpowiednich puszek. Dla u a-

twienia instalatorom firma przygotowa a pakie-

ty startowe do okablowania w cenie ok. 1000 z

dla domu jednorodzinnego. Nale y w tym miej-

scu podkre li , e projekt instalacji elektrycz-

nej nie wymaga adnych zmian. 

Producenci systemu SNG-Synergia przyj -

li za o enie, e nie ma sensu „wywa a  ju

otwartych drzwi”. Ich pomys  to zintegrowa-

nie i wykorzystanie najbardziej sprawdzonych 

elementów na rynku inteligentnego domu oraz 

po czenie ich w jeden zintegrowany i spój-

ny system. Efekt tego pomys u to w zasadzie 

nieograniczone mo liwo ci w funkcjonalno-

ci – sterowanie o wietleniem, ogrzewaniem, 

roletami, alarmem oraz mo liwo  ci g ej roz-

budowy systemu, poczucie luksusu dla klien-

ta i znacz co ni sza cena od systemów dost p-

nych na rynku.

Jestem pewien, e system SNG-Synergia b -

dzie hitem w naszej ofercie – mówi podekscy-

towany Marcin Lipi ski.
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Panel dotykowy Touch:me 5,7’’ 

to funkcjonalno , du e mo liwo ci i intuicyjna 

obs uga.  Dost pny w drewnianych lub 

szklanych ramkach w ró nych kolorach,  

idealny do ka dego wn trza
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