
Architektura   
w stylu SMART 

Poznaj możliwości współpracy    
i zacznij projektować z Ampio  



Automatyka AMPIO   
- dlaczego warto?

Produkt z gwarancją 
do 8 lat

8

Produkt polski  

Dystrybucja w 20 krajach 
na świecie  

Inteligentne rozwiązania dla budynków mieszkalnych oraz komercyjnych 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Projektując nowoczesne wnętrza 
staramy się, by były jak najbardziej funkcjonalne, wygodne i ciekawe. Jedną 
z najważniejszych ról odgrywa oświetlenie. Dzięki zastosowaniu wielu punktów 
świetlnych z możliwością ściemniania, jesteśmy w stanie stworzyć idealną 
scenę świetlną na każdą okazję. Im więcej opraw oświetleniowych, tym więcej 
obwodów, a tym samym dużo włączników na ścianie, które w nadmiarze 
wyglądają nieestetycznie.

Dzięki inteligentnej instalacji AMPIO wszystkie obwody i elementy automatyki 
integrują się w jeden spójny system. Możemy nim zarządzać za pomocą 
eleganckich paneli dotykowych AMPIO, lub zdalnie dzięki dedykowanej 
aplikacji mobilnej. 

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji podzespołów elektroniki. 
Nasz system jest w całości zaprojektowany i produkowany w Polsce. Aktualnie 
dystrybucja Ampio obejmuje ponad 20 krajów na świecie i stale rośnie. 
Posiadamy certyfikat ISO 9001, co daje gwarancję najwyższej jakości. Nasze 
produkty pracują bezawaryjnie w tysiącach obiektów od wielu lat, dlatego 
zapewniamy 5 lat gwarancji podstawowej, z możliwością rozszerzenia do 8 lat.



Poznaj gamę wszystkich 
paneli dotykowych AMPIO!

Zalety paneli 
dotykowych 
AMPIO
Poznaj zalety i możliwości personalizowanych 
paneli AMPIO. 

DESIGN I FUNKCJONALNOŚĆ OD 2 DO 18 WIELOFUNKCYJNYCH 
PÓL DOTYKOWYCH  

GRAWER UNIWERSALNY LUB 
INDYWIDUALNY WEDŁUG 
PROJEKTU KLIENTA  

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SZKŁO 
LACOBEL       

DOSTĘPNE W 2 WIELKOŚCIACH:
KWADRAT 90X90 MM
PROSTOKĄT 90X160 MM        

SZEROKA GAMA KOLORÓW 
(PALETA RAL)      

DOSTĘPNE W WERSJI Z EKRANEM 
LCD, A TAKŻE Z 2 LUB 12        
PRZESUWNYMI EKRANAMI       

Panele AMPIO są w stanie zastąpić wiele 
klasycznych włączników ściennych. Każde pole 
sensorowe może wykonywać wiele poleceń, 
ponieważ każda interakcja z panelem może 
obsługiwać zupełnie inną funkcjonalność. np. 
naciśniecie pojedyncze może włączyć światło, 
natomiast dłuższe przytrzymanie stopniowo je 
przyciemniać lub rozjaśnić.



SPRAWDŹ, CO ZYSKUJE
TWÓJ KLIENT DECYDUJĄC
SIĘ NA AUTOMATYKĘ AMPIO
W SWOIM DOMU 

Miejsce do życia, które idealnie 
rozumie potrzeby wszystkich domowników 

Dom przyjazny dla środowiska   

Możliwość natychmiastowej reakcji na 
niepożądane działania, dzięki integracji 
z czujnikami np. zalania, dymu, ruchu 

Integracja z monitoringiem

Możliwość kontroli nad wszystkimi zintegrowanymi 
systemami z jednego miejsca

Brak konieczności posiadania osobnych paneli 
i aplikacji dla różnych systemów

Możliwość integracji zaawansowanych np. z:
systemami audio 
ładowarkami elektrycznymi do samochodów 
czujnikami ruchu, zalania, dymu  

Ograniczenie zużycia energii 
= redukcja kosztów 

Automatyzacja oświetlenia - integracja
z czujnikami ruchu  

Kontrola temperatury w każdym pomieszczeniu, 
dopasowana do aktualnych potrzeb      

Elegancki i nowoczesny design - 
wielofunkcyjne Smart Panele Ampio     

Komfort

Sterowanie wszystkimi funkcjonalnościami
z jednego miejsca lub zdalnie za pomocą
aplikacji   



SPRAWDŹ, CO ZYSKUJESZ
ROZPOCZYNAJĄC 
WSPÓŁPRACĘ Z AMPIO:
 

ZADOWOLENIE 
KLIENTÓW 

 

ELEGANCKI DESIGN 
W POSTACI SZKLANYCH
PANELI DOTYKOWYCH  

 

INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE DO KAŻDEGO 
KLIENTA, ROZWIĄZANIA

SZYTE NA MIARĘ 
 

POMOC I WSPARCIE
TECHNICZNE NA KAŻDYM

ETAPIE PROJEKTOWYM 
 

APLIKACJA AMPIO UNI  

Aplikacja Ampio UNI pozwala sterować absolutnie 
wszystkimi funkcjonalnościami  z dowolnego punktu 
na ziemi- wystarczy, że jesteśmy w zasięgu internetu. 
W aplikacji zobaczymy co się dzieje w naszym domu, 
przyjmiemy nowych gości w apartamencie pod 
wynajem, a także włączymy ogrzewanie w domku na 
działce przed naszym przyjazdem. Aplikacja daje 
możliwość sterowania wieloma obiektami z jednego 
miejsca. 

PRACA Z POLSKIM 
PRODUCENTEM, 

STALE ROZWIJAJĄCYM
 SWOJE PRODUKTY 



REGION: woj. dolnośląskie, lubelskie, 
łódzkie, małopolskie, podkarpackie, 
śląskie, świętokrzyskie 

i-Future Sp. z o.o.  
ul. Henryka Mikołaja Góreckiego 55 
44-200 Rybnik 

+48 690 480 590 
i-future@ampio.pl 

Dystrybutorzy regionalni:

REGION: woj. mazowieckie, opolskie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie

ASH Sp. z o.o. 
Al. Wilanowska 67E/U1 
02-765 Warszawa 

+48 509 253 522,+48 501 140 340
ash@ampio.pl

REGION: woj. kujawsko-pomorskie, 
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie

Alles Arkadiusz Tokarski 
ul. Rodła 1 
64-920 Piła 

+48 603 606 596, +48 673 515 515 
alles@ampio.pl 

REGION: woj. zachodniopomorskie

ELEKTRON Design&Technology
ul. Zielonogórska 31
71-084 Szczecin

+48 664 414 644, +48 794 242 323
elektron@ampio.pl 

Ampio Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 22
72-010 Przęsocin 

Wojciech Kuc 
Dyrektor Zarządzający 
+48 693 410 072
wojciech.kuc@ampio.com 

Producent:

ampio.com


