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ŚWIATOWEJ KLASY
MARKA Z
70-LETNIM 
DOŚWIADCZENIEM 

Świat bardzo się zmienił przez minione 

siedem dekad. Zmiana jest jedyną 

pewną rzeczą w dzisiejszym świecie 

i to właśnie dzięki zmianom firma 

Fermax ciągle się rozwija, ponieważ 

odpowiada na potrzeby coraz bardziej 

zróżnicowanego i stale zmieniającego 

się społeczeństwa, które stara się 

wykorzystać postęp technologiczny w 

celu spełnienia swoich aspiracji.

Chociaż produkujemy nasze wyroby 

od 1949 r, lata doświadczenia pokazują, 

że najważniejszą kwestią w danym 

budynku jest komunikacja. Ponieważ to 

ludzie są najważniejsi. Ponieważ to Ty 

jesteś najważniejszy.

Dzięki poświęceniu czasu i pasji staliśmy 

się wiodącą na świecie marką w 

dziedzinie systemów komunikacyjnych 

dla budynków mieszkalnych, domów 

i przedsiębiorstw.

NASZE ZAKŁADY PRODUKCYJNE W LATACH 70s

TECHNOLOGIA
DESIGN

INTEGRACJA
LUDZIE
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ŁĄCZNOŚĆ

Naszym zadaniem jest tworzenie innowacyjnej technologii i 

najlepszych możliwych projektów dla ludzi, aby zapewnić większe 

bezpieczeństwo, lepszą komunikację i komfort w budynkach.

TECHNOLOGIA
DESIGN

INTEGRACJA
LUDZIE

Stawiamy na produkty sieciowe, które obejmują wiele zastosowań. Jest to transformacja, która 

pozwala nam nadal służyć potrzebom stale zmieniającego się świata, który poszukuje coraz ściślejszego 

połączenia międzysystemowego.

Dlatego testujemy i badamy wszystko, począwszy od technologii komputerowej po nowe biomateriały. 

Inwestujemy ponad 5% zysku z naszych obrotów i kontynuujemy inwestycje z roku na rok. 
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Z WALENCJI 
KU ŚWIATOWEJ
INTERNACJONALIZACJI

OBECNOŚĆ GLOBALNA

INTERNACJONALIZACJA

Firma Fermax powstała, mając jasny, międzynarodowy cel przed 

oczami. Globalizacja rynków, pomimo wysokich wymagań, skłoniła 

nas do potwierdzenia naszego zaangażowania w tym zakresie. Rok 

po roku stajemy przed wyzwaniem, jakim jest skuteczna rywalizacja 

z własną kulturą, która uczyniła naszą firmę wyjątkową: połączenie 

technologii i designu. 

Nasze produkty, zdolne do przekraczania granic kulturowych

i skutecznie zaspokajające potrzeby najbardziej zróżnicowanych 

użytkowników, są obecne w milionach domów na całym świecie.

Mamy 7 filii w Belgii, Chinach, Hiszpanii, Francji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Singapurze oraz 

4 przedstawicielstwa w Kolumbii, Dubaju, Portugalii i Turcji. 

SIEĆ TECHNICZNO-HANDLOWA

Każda filia i przedstawicielstwo jest w stanie obsługiwać naszych klientów, udzielając 

im wskazówek i pozwalając naszym partnerom oferować większą wartość dodaną w ich 

konstrukcjach i inwestycjach.
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BARDZIEJ MIĘDZYNARODOWA
BARDZIEJ KONKURENCYJNA

Od dziesięcioleci nasza obecność na arenie międzynarodowej stale 

rośnie. Pozwoliło nam to na zrównoważony rozwój i stałe uwzględnianie 

konkurencyjności w naszych działaniach. 
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PARTNERZY
TECHNOLOGICZNI
NASZYCH KLIENTÓW

...u boku naszych klientów po 

wykonaniu prac projektowych, aby 

móc rozwiać wszelkie wątpliwości, 

zająć się zmianami, a nawet 

rozszerzyć projekt.

...wraz z naszymi partnerami w celu 

zapewnienia, że zaprojektowany 

plan będzie odpowiadał 

potrzebom użytkowników.

...instalatorów w trakcie trwania 

projektu, rozwiązując problemy 

i pomagając w unikaniu 

nieoczekiwanego.

OPRACOWUJEMY PROJEKTY... WSPIERAMY... JESTEŚMY OBECNI....

Zajmujemy się naszymi projektami 

wraz z klientami i udzielamy im 

wszelkiego wsparcia, w trakcie i po 

zakończeniu prac projektowych.
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Sieć międzynarodowych dystrybutorów w ponad 70 krajach. Oznacza to, że na świecie 

są miliony ludzi, którzy korzystają z naszych produktów.

Dzisiaj deweloperzy, architekci, inżynierowie, zespoły inżynierów i zespoły 

integracyjne z całego świata wybierają markę Fermax ze względu na jakość produktów i 

pomoc serwisową.
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SYSTEMY
KOMUNIKACJI DOMOWEJ
ZAWSZE W CZOŁÓWCE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH

SYSTEMY DOMOFONOWE
AUDIO I WIDEO
Zapewniamy niezawodną komunikację dla wejść
i prawidłowe funkcjonowanie drzwi przy użyciu naszych 
systemów domofonowych.

Oferujemy różne modele paneli na zewnątrz budynków: 
modułowe, o profilu ciągłym, wandaloodporne, a nawet 
najnowocześniejsze urządzenia z ekranem dotykowym. 

W lokalach mieszkalnych monitory i unifony są 
istotnym elementem bezpieczeństwa domu. Ponadto 
terminale wewnętrzne są inwestycją w jakość budynku. 
Rozróżniamy monitory z niezbędnymi funkcjami i 
monitory z możliwością integracji funkcji automatyki 
domowej i przekierowywania połączeń na smartfony. 

Jesteśmy wiodącym producentem systemów domofonowych audio i wideo oraz systemów kontroli 
dostępu.  Oferujemy rozwiązania z zakresu automatyki domowej i zabezpieczeń dla mieszkań, w tym 
funkcje łączności. 

KONTROLA 
DOSTĘPU
W garażach instalujemy systemy kontroli dostępu do 
pojazdów.

W obiektach sportowo-rekreacyjnych (siłownie, 
korty tenisowe, baseny) zapewniamy systemy kontroli 
dostępu w zakresie ograniczenia czasu i/lub ograniczeń 
ilości osób. 

Nasze systemy kontroli dostępu umożliwiają 
oferowanie różnych rozwiązań w zależności od 
specyfikacji projektu oraz typu drzwi i/lub obiektu. 
Możliwe jest dodanie map graficznych, które pokazują 
różne punkty dostępu, z których możliwe jest nawet 
wizualizowanie zintegrowanych w systemie kamer i 
rejestrowanie wszystkich zdarzeń. 
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ZAWSZE W CZOŁÓWCE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH

AUTOMATYKA 
DOMOWA
Użytkownicy mogą włączyć funkcje automatyki domowej 

do wideodomofononu i zautomatyzować swój dom, co 

pozwala osiągnąć następujące korzyści:

Bezpieczeństwo, dzięki czujnikom dymu, gazu i wody 

oraz urządzeniom aktywującym, ograniczającym szkody 

materialne.

Komfort, dzięki zastosowaniu systemu sterowania 

roletami i oświetleniem oraz regulacji temperatury.

Efektywność energetyczna,  w celu zapewnienia pełnej 

regulacji oświetlenia, systemu klimatyzacji i innych 

systemów domowych, dzięki monitorowaniu zużycia 

energii (energia elektryczna, woda, gaz, itp.).

ŁĄCZNOŚĆ
ROZWÓJ PRODUKTÓW SIECIOWYCH

Nasze produkty są wyposażone w liczne przyjazne dla 
użytkownika możliwości w zakresie bezpieczeństwa i 
komfortu w domu.

Zostały one zaprojektowane tak, aby spełnić 
wymagania dostępu do wideodomofonou z 
poziomu smartfona lub tableta, bez względu na 
lokalizację użytkownika. 

Dzięki wykorzystaniu aplikacji możliwe jest zarządzanie 
wieloma funkcjami z poziomu telefonu komórkowego. 

WITAMY W PRZYSZŁOŚCI!
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SYSTEMY DOMOFONOWE
AUDIO I WIDEO
SERCE NASZEJ FIRMY

Od czasu stworzenia pierwszego hiszpańskiego systemu domofonowego audio w 1963 roku, Fermax 

jest liderem rynku produktów interkomunikacyjnych w budynkach. Nasze stylowe i technologiczne 

innowacje wyznaczyły tempo w sektorze systemów domofonowych i kontroli dostępu. 

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH MODUŁÓW W 

CELU STWORZENIA NIESKOŃCZONYCH 

MOŻLIWOŚCI

Modułowy panel domofonowy, który umożliwia integrację rozwiązań z zakresu informatyki, 

komunikacji i kontroli dostępu w celu dostosowania dowolnego projektu do indywidualnych potrzeb 

użytkownika.  IP43 IK7
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NIEZAWODNY KLASYK
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NIEZAWODNY KLASYK

CITYLINE to monoblokowy panel zewnętrzny. Wbudowany 

jest w bardzo wytrzymały profil z aluminium anodyzowanego. 

SYSTEMY DOMOFONOWE AUDIO I WIDEO

 IP43 IK7

Nadaje się również do małych instalacji, ze względu na połączenie prostoty 

i skuteczności. Panele standardowe lub wykonywane na wymiar. 
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Cityline es una placa de concepción 

monobloque fabricada en aluminio.

DOPASUJ DO SWOICH POTRZEB 

NAJBARDZIEJ ODPORNY PANEL ZE 

STALI NIERDZEWNEJ

Wandaloodporne panele MARINE są 

odporne na wszelkie uszkodzenia,  

nawet w najbardziej ekstremalnych 

warunkach. Wykonane ze stali 

nierdzewnej o grubości 2,5 mm. 

Panele standardowe lub wykonywane 

na wymiar.  

 IP54 IK09
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WYBIERZ KOLOR

Oferta Elite Marine jest dostępna w 

różnych kolorach. Sprawdź dostępność 

w innych kolorach. 

W ramach serii paneli MARINE, Fermax 

czyni krok naprzód w zakresie nowych 

i ekskluzywnych produktów z serii 

ELITE MARINE na zamówienie, która 

pozwala użytkownikowi na wybór 

dowolnego koloru, rozmiaru i układu.

  · Panel o specjalnym układzie i wymiarach.

  · Integracja modułów kontroli dostępu i specjalnych kombinacji.

  · Znakowanie laserowe logotypu.

  · Integracja laserowa numeru domu/budynku i komunikatów.

  · Przyciski bezwizytownika i dowolny układ.

  · Podświetlenie.

WYBIERZ SWÓJ PANEL

SERIA BESPOKE

SYSTEMY DOMOFONOWE AUDIO I WIDEO
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Jest to najbardziej interaktywny panel 

wideodomofonowy. Doskonałe połączenie 

grafitowego wykończenia i technologii, 

które reprezentuje dzisiejsze trendy w 

zakresie materiałów i wzornictwa.  IP54
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SYSTEMY DOMOFONOWE AUDIO I WIDEO

Ten innowacyjny panel zewnętrzny zapewnia 

wysoką jakość dźwięku i obrazu, a także wiele 

opcji, takich jak połączenia z zastosowaniem 

znaków alfanumerycznych. 

ZADZWOŃ. MÓW. WEJDŹ LUB NIE. 

W NAJBARDZIEJ INTUICYJNY SPOSÓB 

IP54



20   

ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY ZAPEWNIĆ 

NIEZAWODNE DZIAŁANIE

Centrala portierska MEET to urządzenie biurkowe, 

które umożliwia komunikację portiera z 

dowolnym panelem zewnętrznym lub domem. 

Z poziomu 9-calowego 

ekranu dotykowego 

centrali portierskiej możliwe 

jest odbieranie połączeń i 

kontrolowanie mienia, a także 

odbieranie komunikatów 

alarmowych. 

CENTRALA 
PORTIERSKA
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SYSTEMY DOMOFONOWE AUDIO I WIDEO

Centrala portierska audio DUOX posiada wielofunkcyjny 

pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3" oraz 

przyciski szybkiego dostępu dla zapewnienia łatwego i 

wygodnego zarządzania. 

Unikalna konstrukcja słuchawki z magnesem umożliwia 

użytkownikowi prawidłowe umieszczenie jej z powrotem 

na swoim miejscu. Podpórka wykonana jest ze stali 

nierdzewnej. Urządzenie może być zamontowane na 

ścianie.

CENTRALA 
PORTIERSKA AUDIO



22   

ODBIORNIKI
DOBRZE JEST MÓC ZOBACZYĆ
KTO DZWONI DO DRZWI

Nasze monitory do wideodomofonów oferują wiele różnych funkcjonalności. Począwszy od 

tego, co najważniejsze, czyli nawiązania komunikacji i otwarcia drzwi, skończywszy na 

możliwości stania się technologicznym sercem w domu, integrującym wszystkie usługi. 
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VEO firmy FERMAX charakteryzuje się 

prostym designem i wzornictwem o 

prostych liniach. Jest nowoczesny i 

minimalistyczny. Jest wyposażony w 

kolorową matrycę TFT 4,3". 

MONITOR ESSENTIAL

 

 

Funkcja DUOX Photocaller. 
Przechwytuje do 150 zdjęć odwiedzających.  
Więcej komfortu i spokoju w domu!
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XS
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CZY WIELKOŚĆ MA ZNACZENIE?

W projektowaniu wnętrz wielkość ma znaczenie. 

To samo dotyczy monitora z systemem głośnomówiącym VEO-XS. 

Dzięki zredukowanym wymiarom i prostemu wzornictwu monitor ten 

daje poczucie przejrzystości, przestronności i jasności. 

ODBIORNIKI

 

 

Funkcja DUOX Photocaller.
Przechwytuje do 150 zdjęć odwiedzających.  
Więcej komfortu i spokoju w domu!
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SMILE to monitor do systemu domofonowego 

oferujący maksymalną funkcjonalność i przyjazną 

dla użytkownika obsługę. 

Kolorowa matryca TFT w opcji 7” (dostępny z 

pojemnościowym ekranem dotykowym) i 3,5". 

SMILE NIE POTRZEBUJE SŁUCHAWKI, PONIEWAŻ 

DZIAŁA W TRYBIE GŁOŚNOMÓWIĄCYM. 

ODBIORNIKI
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PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ

Nowy monitor WIT charakteryzuje 

się nowoczesną i wyróżniającą 

się estetyką dla najbardziej 

ekskluzywnych wnętrz. Posiada 

metalową ramę, która zapewnia 

większą wytrzymałość konstrukcji 

monitora.

Ekskluzywna estetyka monitora WIT wspierana jest 

przez awangardową technologię, umożliwiającą 

instalację aplikacji, co zwiększa wartość dodaną i 

funkcjonalność urządzenia.

WIT jest monitorem z technologią PoE (Power over 

Ethernet), umożliwiającą łatwą instalację. 
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Monitor WIT z ekranem 10” jest specjalnie zaprojektowany do integracji z rozwiązaniami 

automatyki domowej. Jego montaż, zarówno natynkowy jak i podtynkowy, pozwala na włączenie 

monitora w  najbardziej wymagające projekty architektoniczne. 

Monitory WIT są dostępne z ekranami 7" i 10". Użytkownicy 

mogą również wybierać spośród różnych kolorów: biały, 

czarny i złoty. 

ODBIORNIKI

Interfejs ekranu dotykowego monitora WIT pozwala użytkownikowi odbierać 

połączenia, zarządzać nieodebranymi połączeniami i przeglądać przechwycone obrazy, 

czytać komunikaty otrzymane przez portiera, oglądać obraz z kamery monitoringu, 

aktywować przekaźniki zewnętrzne, powiadamiać o alarmach na monitorze i w centrali 

portierskiej, a nawet sterować systemem automatyki domowej w mieszkaniu.
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Monitor MIO jest minimalistyczny, elegancki 

i intuicyjny. Jest to idealne uzupełnienie dla 

najbardziej rozwiniętych pod względem 

technologicznym domów. 

Zaawansowany monitor zarządzający, z 

komunikacją w trybie głośnomówiącym, cyfrową 

jakością dźwięku i wysokiej rozdzielczości wideo. 

Matryca TFT wyposażona jest w pojemnościowy 

ekran dotykowy, który oferuje przyjazne dla 

użytkownika wrażenia poprzez graficzne ikony i 

diody LED powiadomień (nieodebrane połączenia, 

wiadomości, funkcja „Nie przeszkadzać”).

 NAJBARDZIEJ FUNKCJONALNY MONITOR

Monitory MIO z ekranem 7" i 10". Produkt 
dostępny w 3 wersjach kolorystycznych 

MONITORY MIO. RÓŻNE DOMY, 
SPERSONALIZOWANE KOLORY. 

ODBIORNIKI
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Unifon LOFT to proste 

w obsłudze urządzenie 

zaprojektowane z doskonałą 

harmonią. 

CENIMY SOBIE PROSTOTĘ

LOFT EXTRA
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Unifon AUDIO iLOFT umożliwia 

komunikację z panelem zewnętrznym 

w trybie głośnomówiącym. Zapewnia 

wysokiej jakości bezproblemową 

komunikację.

PROSTOTA

ODBIORNIKI
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SYSTEMY
CYFROWE
PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ

DUOX to nowa technologia cyfrowa, która upraszcza instalację 

i przekracza oczekiwania klientów.

DUOX to pierwszy w pełni cyfrowy system wejścia audio 

i wideo oparty na technologii 2 niespolaryzowanych 

przewodów. 

Oferuje większą wydajność i przepustowość, prostotę i 

szybkość. A przede wszystkim DUOX przenosi nas w nowy 

wymiar, w którym wszystkie informacje (audio, wideo, dane) 

zamieniają się w materiał cyfrowy, który jest transportowany 

za pomocą tylko 2 niespolaryzowanych przewodów. 

DUOX jest czymś więcej niż tylko nowym systemem 

domofonowym. 

Z systemem DUOX instalujemy PRZYSZŁOŚĆ już dziś. 

2 NIESPOLARYZOWANE 
PRZEWODY

W PEŁNI 
CYFROWY 

 

 

ELASTYCZNOŚĆ OKABLOWANIA

INTUICYJNE PROGRAMOWANIE
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ELASTYCZNOŚĆ OKABLOWANIA

W PEŁNI CYFROWY

PROSTOTA INSTALACJI SKALOWALNY SYSTEM

TRANSMISJA CYFROWA WYCHYWTYWANIE OBRAZÓW
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System FERMAX MEET to w 100% technologia IP oparta na 

infrastrukturze Point-to-Point, wysoce wydajna, elastyczna, o dużej 

zdolności adaptacyjnej.

Urządzenia komunikują się bezpośrednio, więc technologia 

systemu MEET nie wymaga zastosowania jednostek centralnych 

ani serwerów, które mogłyby zagrozić dostępności systemu w 

przypadku nieprzewidzianego błędu.

System MEET pozwala instalatorowi na swobodne przydzielanie 

zakresu adresów IP zgodnie z potrzebami każdego projektu, a tym 

samym ułatwia kontrolę nad sieciami. 

MEET oferuje jakość wideo HD oraz cyfrowy dźwięk, który 

zapewnia wysoką jakość komunikacji. 

System składa się z paneli cyfrowych, paneli jednoprzyciskowych, 

monitorów dotykowych, osłon oraz różnego rodzaju akcesoriów.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, gama produktów MEET 

oferuje bezpieczny system, który pozwala na integrację kontroli 

dostępu, telewizji przemysłowej i funkcji alarmowych.

/ Wysokiej jakości  

 cyfrowy dźwięk i obraz.

/ Komunikacja równoległa.

Zapewnienie dwukierunkowej 
równoległej komunikacji z dźwiękiem na 
wszystkich urządzeniach końcowych.

KOMUNIKACJA

TECHNOLOGIA IP

WYDAJNOŚĆ. ELASTYCZNOŚĆ. SKUTECZNOŚĆ
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SYSTEMY CYFROWE

/  Telewizja przemysłowa.

/  Zarządzanie automatyką 

domową.

/  Aktywacja automatycznych 

mechanizmów z poziomu 

monitora.

/  Kontrola dostępu stron trzecich 

(kompatybilna z interfejsem 

Wiegand).

/  Kontrola dostępu.

/  Rozpoznawanie twarzy.

/  Sterowanie windą.

/  Otwieranie wielu drzwi.

/  Połączenie alarmowe SOS.

/  Dziennik odebranych połączeń i 

alarmów.

Możliwość odbierania 
połączeń przez telefon 
komórkowy to opcja 
standardowa. Wystarczy 
mieć zainstalowany monitor 
w obiekcie. Pobierz darmową 
aplikację i połącz maksymalnie 
osiem smartfonów z tego 
samego mieszkania.

INTEGRACJABEZPIECZEŃSTWOPrzekazywanie 
połączeń  
za pośrednictwem 
aplikacji MEET ME.

Nazwa 
użytkownika

Hasło

ZATWIERDŹ
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AUTOMATYKA DOMOWA
INTEGRACJA
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Fermax integruje systemy domofonowe i systemy 

automatyki domowej w jednym urządzeniu - 

monitorze automatyki domowej. Jego graficzny 

interfejs pozwala na nawigację po różnych 

pomieszczeniach i dostosowanie każdego z 

nich do preferencji użytkownika.

>>>>>>>>>

AMBIANCE PRO

SYSTEMY DOMOFONOWE I SYSTEMY AUTOMATYKI DOMOWEJ:

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO DOMU.
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>>>>>   >>>>>>

>>>>>>>>>

>>>  >>

KOMFORT

Regulacja temperatury, zarządzanie 

żaluzjami, regulacja oświetlenia. 

Automatyzacja oświetlenia, 

podlewania, gazu, wody i prądu.

BEZPIECZEŃSTWO

Stałe  monitorowanie, 

podejmowanie działań w sytuacjach 

zagrożenia. Użyj symulacji 

obecności, jeśli nie jesteś w domu. 

KOMUNIKACJA

Sterowanie i komunikacja pomiędzy 

systemami automatyki domowej a 

użytkownikami za pośrednictwem 

smartfonów lub tabletów.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Chronotermostaty. Racjonalizacja 

zużycia energii. Użyj scenariusza 

“Wyjście z domu”, aby upewnić się, 

że wszystkie światła i urządzenia są 

wyłączone po wyjściu z domu. 

Lokalne i zdalne sterowanie i zarządzanie 
systemem automatyki domowej za 

pomocą smartfona lub tabletu .
>>
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KONTROLA
DOSTĘPU
NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

Systemy kontroli dostępu mogą zarządzać kontrolą dowolnych drzwi, umożliwiając 

przejście tylko tym osobom, które zostały do tego wcześniej upoważnione.

System kontroli dostępu FERMAX może być zintegrowany z panelami zewnętrznymi lub 

zainstalowany oddzielnie.

Najbezpieczniejsze. Rozpoznaje użytkownika po 
odciskach palców, które są unikalne i niepowtarzalne.

Urządzenie wyposażone jest czytnik zbliżeniowy, gdy 
odcisk palca jest nierozpoznawalny.

ODCISKI PALCÓW, OSOBISTE I 
NIEMOŻLIWE DO ODTWORZENIA

W przypadku małych wymagań mamy do zaoferowania niezależny system kontroli dostępu. 

Systemy scentralizowane pozwalają na zarządzanie zarówno średnimi, jak i większymi obiektami 

z kilkoma punktami dostępu. Mogą one rejestrować i włączać funkcje takie jak zabezpieczenie 

przed wyjściem, ograniczać ilość osób lub pewne grupy osób a także czas.

PROSTA KONTROLA DOSTĘPU CZY ZAAWANSOWANE WYMAGANIA? 

WPISZ 
KOD PIN

Identyfikacja za pomocą kodu PIN.

Użytkownik wprowadza kod PIN, a jeśli zostanie on 
rozpoznany w systemie, dostęp jest przyznawany, 
jeśli nie, dostęp jest odmawiany.
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Wygodny i bezpieczny: dostęp jest kontrolowany 
przez kartę lub brelok zbliżeniowy.

ZA POMOCĄ 
KART ZBLIŻENIOWYCH

Idealny do garaży

IP_Axes jest najbardziej zaawansowanym 
systemem opartym na technologii TCP/
IP. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla 
dużych jak i mniejszych projektów, które 
wymagają zaawansowanych funkcjonalności, 
zdalnego otwierania, mapy serwisu, 
przesyłania
powiadomień pocztą elektroniczną, itp.

KONTROLA ZDALNA

Axes
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NA CAŁYM
ŚWIECIE

Jesteśmy firmą globalną, która komunikuje się z domami na całym świecie. 

Interpretujemy potrzeby i wymagania klientów, aby przekształcić je w wyróżniające, 

wydajne i proste w użyciu produkty.
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Nautilus. BELGIA Le Metropol. KANADA Kerry Habitat. CHINY

Amanora Towers. INDIE

The Links. DUBAJ Warsaw Spire. WARSZAWA
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Gran Reserva de Pontevedra. KOLUMBIA

Albatross Towers. GDAŃSK

The Tree House. AUSTRALIA

Palm Jumeirah. DUBAJ

Sonnwendviertel. AUSTRIABosque Real. MEKSYKLe Nouvel KLCC. MALEZJA

Grand Hôtel Dieu. FRANCJABahia Center. ALGERIA

Isozaki Towers. HISZPANIA
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D’Leedon. SINGAPUR

Atria Homes. HISZPANIA

Aparamenty SOL. NOWA ZELANDIA

Dzielnica Grafton. WIELKA BRYTANIA

Art Deco - Apartamenty Wola. WARSZAWA
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White Gardens. ROSJAClube Humbria. PORTUGALIA

Tema Istanbul. TURCJA

Vive Viyachito. PERU

One57. STANY ZJEDNOCZONE

D1mension Towers. WIETNAM

OSIEDLE FI. KRAKÓW
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NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA

2014 
„IF Label” dla monitora Smile

2013 
Pieczęć „Delta Selección” dla 
 monitora Smile

2012  
Nagroda Jakości przyznawana 
przez ElecktroProfesional

2011  
Nagroda za rozwój marki 
„International Business 
Trajectory”

Nagroda za najlepszy projekt na świecie. 
Przyznana przez niemiecką instytucję 
„International Forum of Design.”

Przyznana przez Valencian Brands 
Observatory CMM.

Nagroda w kategorii „Brand Strategy” 
przyznana przez ElectroStocks i Digital 
Media iElektro. 

Nagroda w kategorii „Relevant Company” 
przyznana w 19. edycji wydarzenia „Night 
of the Valencian Telecommunications.”

Marka wyróżniona przez „Institución 
Barcelonesa ADI-FAD", który co dwa 
lata wybiera najlepszy międzynarodowy 
design.

Marka wybrana przez Elektroprofesional, 
instalatorzy materiałów elektrycznych 
wybierają najwyższej jakości producentów 
w kategorii sytemów wideo i domofonów.

Przyznana przez instytut eksportu w 
Walencji „Valencian Export Institute (IVEX)” 
podczas corocznej gali.

2010
Nagroda najlepszego przedsiębiorcy 
„Best Entrepreneur” dla 
Pana Fernanda Maestre

2010
Nagroda „FEMEVAL X Edition”

2010 
„Nagroda V ESADE” w kategorii 
Marka Biznesowa

2009
Nagroda „Selección Designpreis Award” za 
monitor iLOFT i panel Halo.

2016
Nagroda „The best International 
Diffusion of Brand”

2017 
Innovation Awards iElektro

2017 
NTV Relevant Company

Dzięki magazynowi „Actualidad 
Económica” nagroda stanowiła 
wyróżnienie za wizję firmy i jej zdolność 
do kierowania dużym zespołem 
pracowników w minionych latach.

Przyznana za rozwój marki FERMAX.

Minister Gospodarki i Technologii Niemiec oraz 
Niemiecka Rada ds. Wzornictwa wybrały te produkty 
spośród najlepiej zaprojektowanych produktów na 
świecie.

Wyróżnienie za strategię marki B2B.
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2008
Nagroda Jakości przyznana przez 
Profesjonalistów

2005
Nagroda Intel Design Award „Augusto 
Morello” przyznana w Mediolanie w 
kategorii Design dla monitora Loft

2007
Nagroda „Delta Selección” 
przyznana przez ADI-FAD

2003
Nagroda za rozwój marki 
Business Trajectory Award

2007 
Nagroda „Ist Solidary Company” 
przyznana przez INVADIS

2001
Nagroda za działania w zakresie 
eksportu przyznana przez Izbę 
Handlową

1997
Zajęcie II miejsca za opakowanie 
zestawów Cityline. 

1997
Nagroda „Delta Selección” 
przyznana przez  
ADI-FAD

1991
Nagroda Valencia Innovation za 
innowacyjność dla paneli Cityline

1976
Nagroda za promocję wzoru przemysłowego

Grupa redakcyjna „Reed Business 
Information” konsultowała się z około 
350 profesjonalistami w zakresie 
instalacji elektrycznej. W rezultacie 
otrzymaliśmy nagrodę Award of Quality 
and Innovation dla marki Fermax.

Nagroda przyznana na targach Intel 
obchodzonych w Mediolanie.

Nagroda przyzana przez ADI-FAD za 
monitor iLOFT i panel Halo.

Przyznana w kategorii „Przemysł” przez 
„Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia”, wyróżniając 
rozwój marki Fermax.

Instytut świadomości w zakresie 
niepełnosprawności (Valencian 
Institute for Disability Awareness, 
Walencja) przyznał nagrodę firmie 
Fermax za metody integracji z osobami 
niepełnosprawnymi.

Przyznana przez „Asociación 
Graphispack” za opakowanie 
klasycznego zestawu Fermax: 
zestawów Cityline Classic.

Nagroda przyznana przez ADI-FAD 
za panele Cityline.

Nagroda „Valencia Innovation” za 
wzornictwo przemysłowe przyznana 
przez średnie i małe przedsiębiorstwa 
w Walencji (IMPIVA) za panel Cityline 
Classic.

Przyznana przez „Fundación BCD.”



Sprzedaż i serwis techniczny:
Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 16:00

+48 618 112 303

+48 22 330 81 50

FERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 86, 62-002 • Suchy Las (Polska)

FERMAX POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mińska 63a lok. 47 (budynek Pryzmat) 

03-828 WARSZAWA (Polska)

www.fermax.pl | fermax@fermax.pl





www.fermax.com  fermax@fermax.com
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