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INLOGIC 
Ponad 20 lat doświadczenia

Projektujemy i instalujemy inteligentne systemy budynkowe, oparte na światowym standardzie KNX. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i realizacji szeregu różnorodnych projektów, jesteśmy idealnym 

partnerem zarówno dla dużych firm, jak i odbiorców prywatnych. Nasze systemy automatyki budynkowej 

są coraz częściej stosowane w nowopowstających budynkach mieszkalnych oraz biurowych. Silną pozycję 

na rynku zawdzięczamy terminowości oraz wysokiej klasy usługom.
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doradzamy

projektujemy

instalujemy

INLOGIC 
Od projektu do realizacji

Budowa i wyposażenie każdego obiektu to trudne 

przedsięwzięcie, dlatego staramy się w nim pomóc już 

na etapie planowania budowy. Współczesne technologie 

pozwalają na nieograniczone kreacje, jednak tylko współpraca 

z właściwą firmą instalacyjną zapewni bezawaryjne i trwałe 

działanie całości. Zespół naszych ekspertów nie tylko 

kompleksowo zaprojektuje inteligentny system budynkowy, 

doradzi w wyborze odpowiednich urządzeń, ale również go 

zainstaluje oraz skonfiguruje, a także przeszkoli w obsłudze. 

Zarówno duże projekty jak i te najmniejsze wykonywane 

są rzetelnie, starannie i w terminie przez najlepszych 

specjalistów. 



INLOGIC 
Standard KNX

światowy standard inteligentnych 
rozwiązań instalacyjnych 

Tworząc inteligentne instalacje, pracujemy w oparciu o światowy 

standard KNX, który umożliwia pełną integrację praktycznie wszystkich 

zainstalowanych w budynku urządzeń. Cechą wyróżniająca KNX spośród 

innych systemów jest współpraca sprzętu różnych producentów, która 

pozwala na wybór z szerokiego wachlarza  możliwości, urządzeń oraz ich 

stylistyki. W standardzie KNX wszystkie podłączone urządzenia są ze 

sobą kompatybilne. Wybór tego standardu jest gwarancją niezawodności 

i doświadczenia największych światowych firm. 

Konnex - KNX (powszechnie kojarzony z systemem EIB).

Licencjonowany wykonawca musi spełniać szereg wymagań technicznych 

i prawnych, co gwarantuje najwyższy standard działania oraz bezawaryjność.
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Inteligentne
rozwiązania dla Ciebie

Dostosujemy Twój dom lub budynek firmy do 

Twoich potrzeb. Nasza wiedza i doświadczenie 

sprawią, że codzienne życie stanie się prostsze 

i wygodniejsze.  Jeśli wyjdziesz na zewnątrz 

i zostawisz otwarte okna, a w tym czasie zacznie 

padać deszcz, Twój dom sam szczelnie je pozamyka. 

Gdy wyjedziesz na wakacje, zadba o to, by podlać 

rośliny w ogrodzie. Kiedy wrócisz do domu, 

w jednej chwili włączy odpowiednie oświetlenie 

i Twoją ulubioną muzykę. Współczesne technologie 

to bogactwo możliwości zarządzania jednym 

zintegrowanym systemem na wyciągnięcie ręki.

Aby Twój budynek idealnie odpowiadał potrzebom 

Twojej osobowości, konkretne rozwiązania muszą 

być zaplanowane na etapie projektowania. Wtedy 

właśnie możemy wspólnie zaprojektować Twój 

komfort, dostosowując instalację, by służyły Twojej 

wygodzie.   



Jasne
jak słońce

Inteligentny budynek wyposażony jest 

w nowoczesną instalację elektryczną, 

która steruje nie tylko oświetleniem, ale 

praktycznie wszystkimi funkcjami obiektu, 

takimi jak: kino domowe, ogrzewanie, 

klimatyzacja i wentylacja, instalacje alarmowe 

i monitoringu, przesuwanie bram czy rolet. 

Wszystkie występujące w budynku systemy, 

współpracują ze sobą, wymieniając informacje 

i optymalizują działanie, żeby uzyskać jak 

najwyższy komfort i bezpieczeństwo, jak 

najniższym kosztem. 

Zadaniem projektanta inteligentnego systemu 

jest dobranie urządzeń i dostosowanie ich do 

indywidualnych potrzeb, osobowości, trybu 

życia domowników czy funkcjonowania firmy. 

W ten sposób zaprojektowany budynek nie 

sprawi użytkownikom trudności, a całość 

będzie pod kontrolą w jednym prostym panelu 

sterowania. 
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Sterowanie
w zasięgu ręki
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Bez względu, czy przebywasz w domu, w pracy, 

czy w podróży, kontrolę nad wszystkimi procesami 

systemu masz zawsze pod ręką.  Możesz kontrolować 

swój obiekt i zmieniać ustawienia z każdego miejsca 

na świecie przez komputer, tablet czy telefon 

komórkowy. 



Dziecinnie
proste
Projektujemy inteligentne instalacje tak, by 

poszczególne czynności były jak najprostsze. 

Wybieranie funkcji urządzeń i zadań dla nich jest 

intuicyjne.

 

Panel kontrolny to urządzenie łączące 

wyrafinowanie techniczne i elegancką formę. 

Łączy sterowanie urządzeniami domowymi 

z zaletami centrum rozrywkowo-informacyjnym. 

Funkcjonalnie zaprojektowany układ poleceń 

pozwala kierować się intuicją w aranżacji 

poszczególnych ustawień. Przy jego pomocy 

ustawiamy temperaturę w pomieszczeniach, 

pozycje żaluzji, wybieramy muzykę lub sterujemy 

scenami, składającymi się z połączenia wielu 

funkcji. 
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Bezpieczeństwo

Podobnie jak nasi klienci, uważamy, że 

poczucie bezpieczeństwa trudno przecenić. 

Wiemy z doświadczenia, że bezpieczeństwo to 

nie tylko kamery i najbardziej zaawansowane 

technicznie urządzenia. Często ważniejsza 

jest wiedza,  którą dysponuje wykonawca 

instalacji. To dzięki niej instalacje są 

właściwie zaplanowane, a cały system działa 

bezawaryjnie. Ponad 20-letnia praktyka 

stanowi naszą najlepszą rekomendację.

Dla każdego domu indywidualnie pomagamy 

dobrać inteligentne systemy ochronne, 

w zależności od nawyków i potrzeb 

domowników. System może reagować na 

zagrożenie, wysyłając do Ciebie informację 

o sytuacji wymagającej interwencji, takiej 

jak pożar czy zbicie szyby, zamknie również 

dopływ wody w wypadku awarii hydraulicznej.

ABB-Welcome video 
outdoor station



Inteligentne zabezpieczenia
W trosce o Ciebie i Twoich najbliższych

Kiedy jesteś w pracy lub w podróży, 

bezpieczeństwo domu zapewni symulacja Twojej 

obecności, osiągana dzięki np. podnoszeniu 

rolet, przyciemnianiu światła czy uruchamianiu 

multimediów. Po powrocie, przeglądając 

historię zarejestrowaną przez kamery, możesz 

sprawdzić, czy w czasie Twojej nieobecności 

ktoś Cię odwiedził. W dowolnej chwili możesz 

również kontrolować w smartfonie podgląd 

z kamer.  Dzięki rozwiązaniom proponowanym 

przez INLOGIC, Twoja rodzina jest zawsze 

bezpieczna, a Ty w każdej chwili wiesz, co dzieje 

się w Twoim domu i jego najbliższym otoczeniu.
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Nowe znaczenie komfortu

Idealna atmosfera komfortu i wypoczynku w Twoim domu stanowi 

o jakości życia i sprawia, że dzień staje się łatwiejszy. Zadbamy o Twój 

dobry nastrój, kreując optymalną dla każdej chwili kompozycję światła, 

ciepła i dźwięku. 

Z INLOGIC staje się to niezwykle proste – siadasz wygodnie w fotelu i za 

pomocą pilota przenosisz się do miejsca swoich marzeń – słonecznego 

Rio, w którego cieple wsłuchujesz się w radosne, południowe rytmy 

albo nad zacieniony, orzeźwiający brzeg górskiego strumienia, gdzie 

wypoczywasz przy łagodnych i kojących dźwiękach. 
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Święto każdego dnia

Nawet najdrobniejsze codzienne czynności 

mogą być wyjątkowe, jeśli towarzyszyć 

im będzie unikalna sceneria światła 

i dźwięku. W jednej chwili możesz znaleźć 

się w kameralnym wnętrzu – włączając 

zaprojektowaną aranżację, stworzysz 

atmosferę ekskluzywnej kolacji przy 

świecach, która sycić będzie Wasze zmysły. 

Busch-priOn®
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Projekt oświetlenia
przede wszystkim

Podczas planowania obiektu, bardzo często projekty związane 

z oświetleniem są niedoceniane i traktowane po macoszemu. 

W rezultacie, oświetlenie wykonywane jest zdecydowanie za późno 

i często okazuje się niedopracowane.

Wielokrotnie spotykamy się z dużą uwagą poświęconą stylistyce lamp, 

pomijając ich funkcjonalność. My projektujemy inaczej. Elegancki design 

urządzeń ma dla nas ogromne znaczenie, jednak na pierwszym miejscu 

stawiamy praktyczność. Przy użyciu profesjonalnego oprogramowania 

jesteśmy w stanie stworzyć projekt oświetlenia, zawierający dane 

fotometryczne niezbędne do sprawdzenia rozmieszczenia źródeł światła 

w Twoim budynku. 
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Wizualizacja pierwszego etapu projektowania oświetlenia
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Światło
idealnie zaprojektowane

W INLOGIC stawiamy na jakość. To nią kierujemy się przy wyborze 

partnera do współpracy. DELTALIGHT jest liderem na rynku oświetlenia 

architektonicznego. Prezentując innowacyjne projekty i produkty 

oświetleniowe, firma rozpoznawana jest na świecie za subtelność, 

elegancję, funkcjonalność, wyjątkową jakość i wzornictwo zarówno dla 

oświetlenia zewnętrznego jak i wewnętrznego. Systemy DELTALIGHT 

stanowią podstawę przyjaznego wystroju wnętrza dla użytkownika. 

Firma działa wspólnie z wieloma architektami, projektantami wnętrz, 

wykonawcami i inwestorami, oferując swoim klientom bogaty wybór 

rozwiązań oświetleniowych. Lista ich zastosowań jest niezwykle długa, 

poczynając od oświetlenia holi hotelowych, systemach zaprojektowanych 

z myślą o restauracjach, barach, korytarzach, salach konferencyjnych, 

obiektach wypoczynkowych, pokojach gościnnych, a skończywszy na 

funkcjonalnych i estetycznych produktach zewnętrznych. 



Wizualizacja zaprojektowanego oświetlenia
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Multimedia

Misją INLOGIC jest dostarczenie Tobie i Twoim bliskim niezapomnianych wrażeń. 
Wierzymy, że najdoskonalszy sprzęt pozwala poczuć się jak w prawdziwym 
kinie lub na koncercie. Wiemy jednak, że aby móc upajać się głębokim 
przestrzennym dźwiękiem i wysokiej jakości obrazem, należy zainstalować 
urządzenia w optymalny sposób. 

Wiele lat naszej pracy ze sprzętem audiowizualnym najlepszych marek, pozwala 
nam wyłowić subtelności akustyki pomieszczeń oraz właściwie skomponować 
proporcje pomiędzy mocą głośników oraz ich usytuowaniem.

Rozwiązania firmy Bose, z którą współpracujemy, to głęboki, mocny dźwięk 
oraz inteligentny system integracji Unify®, który umożliwia łatwe sterowanie 
wieloma podłączonymi urządzeniami. System ten można rozszerzyć na cały 
budynek lub kilka pomieszczeń, dzięki technologii SoundTouch™.

Lifestyle® 535 series III
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Teatr dźwięku i obrazu
w najwyższej jakości



Multiroom
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Urządzenia mogą być umiejscowione w wybranym 

pomieszczeniu, a w jednym miejscu, w którym słuchamy 

muzyki, znajdują się jedynie dyskretne głośniki sufitowe lub 

ścienne. Zawartość biblioteki muzycznej przeglądamy na 

pilocie czy smartfonie, dzięki czemu możemy wybrać ulubioną 

muzykę nawet podczas kąpieli.

Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest niewielka ingerencja w 

wystrój wnętrza. Dyskretne głośniki bez trudu wkomponujemy 

w każdą przestrzeń, zaś ich jakość i moc zadowoli najbardziej 

wymagających. 

Multiroom to jeden zintegrowany system audio dla całego domu, który pozwala 

słuchać różnej muzyki w różnych pomieszczeniach w tym samym czasie. 

Multiroom

-przykładowe rozwiązanie



Dźwięk wokół Ciebie
w najwyższej jakości
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Wachlarz możliwości

Wszystkie montowane i sprzedawane przez nas 

urządzenia oraz materiały charakteryzują się wysoką 

jakością, niezawodnością oraz estetyką wykonania. 

Realizujemy własne projekty na bazie urządzeń 

najlepszych światowych marek. Nasza oferta składa 

się z szerokiego wachlarza możliwości, a to pozwala 

na wybór odpowiednich urządzeń i dopasowanie 

ich  do Twoich potrzeb, nawyków i osobowości oraz 

zaplanowanej stylistyki budynku.
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Wszystkie produkty
w jednym miejscu

Zachęcamy do odwiedzenia naszego salonu sprzedaży, w którym 

doradcy INLOGIC zaprezentują sprzęt elektroniczny największych 

światowych liderów. Posiadamy pełen asortyment produktów 

znanych marek z branży automatyki budynkowej. Salon sprzedaży 

jest najlepszym miejscem do przetestowania nowoczesnych 

urządzeń i przekonania się, jak działają w codziennych warunkach. 
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Pełna satysfakcja 

Współpraca z nami to wybór profesjonalnej firmy, która 

przygotuje opracowany w najdrobniejszych detalach projekt 

inteligentnej instalacji, zadba o wszystkie potrzebne materiały 

i urządzenia oraz zorganizuje cały proces montażowy, oddając 

Ci do dyspozycji gotowy rezultat – wymarzony, wyjątkowy 

dom. 

Nowoczesne instalacje mają dać Ci pełen komfort, jednak 

w praktyce Twoje zadowolenie zależy od tego, czy wszystko 

będzie działać sprawnie i bezawaryjnie. Wybór zintegrowanych 

urządzeń, które są proste i wygodne w obsłudze, to część 

sukcesu, ale tylko doświadczona i kompetentna firma 

zagwarantuje Ci pełną satysfakcję.
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Gwarancja 
najwyższej jakości

INLOGIC oferuje urządzenia najlepszych światowych marek takich jak ABB, Bose, 

Bab Technologie czy DELTALIGHT. Współpracujemy ze światowej klasy producentami, 

a długi okres naszej działalności jest gwarantem najwyższej jakości świadczonych 

przez nas usług. 

Stabilna pozycja firmy INLOGIC na rynku oraz długoletnia współpraca z wiodącymi na 

świecie producentami pozwalają nam na udzielanie wydłużonych gwarancji. 
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