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CYFROWYCH SYSTEMÓW 

DOMOFONOWYCH 
I WIDEODOMOFONOWYCH



INSPIRUJE 
NAS 
CODZIENNOŚĆ…
… dlatego zawsze pamiętamy o tym, że nasze urządzenia 
„testowane” są każdego dnia przez miliony użytkowników. 
Mieszkańców zarówno wielkich, jak i małych osiedli, domów 
jednorodzinnych czy kamienic oraz pracowników biur i fabryk.  
Wiemy, że domofon stanowi wizytówkę budynku i pracuje na 
tak ważne pierwsze wrażenie. 
Dlatego pragniemy, by każdy użytkownik domofonu ACO mógł 
cieszyć się nie tylko jego funkcjonalnością i niezawodnością, 
ale również przyjaznym i ciekawym designem.

Staramy się wnieść w proste, co-
dzienne czynności – takie jak wejście 
czy wyjście z budynku –  odrobinę 
inspiracji, dzięki innowacyjnym, nie-
spotykanym u innych producentów 
rozwiązaniom.      
Mamy świadomość, że w tak niewiel-
kim urządzeniu jak domofon ważny 
jest najdrobniejszy nawet detal. 
Każdemu z nich poświęcamy czas 

i uwagę, by nasze rozwiązania obej-
mowały wszystko to, czego napraw-
dę potrzebują użytkownicy.  

DLACZEGO?  
PONIEWAŻ NA PIERWSZYM 
MIEJSCU ZAWSZE STA-
WIAMY CZŁOWIEKA I JEGO 
CODZIENNY KOMFORT.  
Mieszkańcy różnych krajów i różnych 
grup mogą mieć odmienne potrze-
by. Przyglądamy się im z uwagą, 
poszukując rozwiązań, które najlepiej 
sprawdzą się w danych warunkach. 



Dla osób starszych, z niepełnosprawnością 
i dzieci pokonanie schodów lub otwarcie 
czy zamknięcie ciężkich drzwi – czynności, 
których na co dzień niemal nie dostrzegamy 
– może stanowić spore utrudnienie. Naszym 
celem stało się zatem projektowanie urzą-
dzeń, które zniosą możliwie najwięcej barier 
strefy wejścia.

 
LOKALNE KORZENIE,  
EUROPEJSKI HORYZONT 
Jako rodzinna firma, wywodząca się z Pozna-
nia, jesteśmy dumni z faktu, iż znane i cenione 
przez polskich użytkowników domofony ACO 
coraz częściej pojawiają się również w krajob-
razie Londynu, Berlina, Paryża czy Wiednia.  
Choć mamy ponad 20 lat doświadczenia 
w produkcji innowacyjnych urządzeń, ułat-
wiających życie milionom osób, domofony 
wciąż są naszą pasją. A wraz z rozwojem firmy 
rośnie w nas poczucie odpowiedzialności za 
najwyższą jakość i funk-
cjonalność oraz intrygujący 
design naszych produktów.   

Pracując nie tylko dla siebie, 
ale i dla kolejnych pokoleń, 
dokonujemy uważnych, 
świadomych wyborów. 
Naszą ambicją jest ciągłe 
poszukiwanie nowych dróg 
i nowych możliwości – 
własnymi siłami, w naszym 
kraju, w Poznaniu... 



PANELE
Daily / CDN

Wszystkie urządzenia ACO posiadają możliwość rozbudowania o rozwiązania  
dedykowane osobom z niepełnosprawnością.!

FAMILIOINSPIRO+
To panele ze szczotkowanej stali nierdzewnej 
o mninimalistycznym designie, przeznaczone przede 
wszystkim do budownictwa wielorodzinnego. Współ-
pracują z różnymi typami odbiorników: od szklanego 
wideomonitora po klasyczne rozwiązania słuchaw-
kowe. Występują w wersji wideo oraz audio, potrafią 
także obsłużyć automatykę domową. 
Inspiro+ to rozbudowany system doskonale spraw-
dzający się zarówno na rynku inwestycyjnym, jak 
i podczas modernizacji. Obsługuje do 1020 lokali. 

Familio natomiast świetnie sprawdza się w budow-
nictwie jedno- i kilkurodzinnym, obsługując od 1 do 
255 lokali. 
Jest to nowoczesny panel, który posiada kolorową, 
podgrzewaną kamerę o regulowanej pozycji kierunku 
obserwacji z podświetleniem LED w podczerwieni.  
Produkty z tej linii występują również w wersji audio.



Projektując odbiorniki zawsze mamy na uwadze 
potrzeby ich użytkowników. poszukujemy zarówno 
optymalnej funkcjonalności, jak i formy. Dlatego 
nasze odbiorniki słuchawkowe zawierają magne-
sy, dzięki którym słuchawka nie spada. Dlatego 
produkujemy odbiorniki bezsłuchawkowe, które 
można wzbogacić o wersję wideo. Dlatego jesteśmy 
producentem pierwszego na polskim rynku szkla-
nego wideomonitora. A nie powiedzieliśmy jeszcze 
ostatniego słowa…

ODBIORNIKI

 Więcej informacji w katalogach produktowych oraz na www.aco.com.pl

Glass / Touch / Basic

CDN
Historia domofonów ACO rozpoczęła się od linii CDN, 
która zdobyła uznanie na polskim rynku jako seria 
urządzeń trwałych, niezawodnych i odpornych na 
trudne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu. 
Od wielu lat instalatorzy i użytkownicy cenią CDN za 
intuicyjność, prostotę obsługi oraz szerokie możliwo-
ści konfiguracyjne.



PRODUKCJA

Nasza pasja i specjalizacja to do-
mofony i w tym obszarze możemy 
służyć największym wsparciem. 
Stawiamy na elastyczność, tworzenie 
dedykowanych rozwiązań oraz szyb-
kość reakcji na potrzeby naszych 
klientów.

W gronie ponad 70 osób zatrudnionych w ACO większość stanowią 
fachowcy z wieloletnim stażem. Wspierają ich młodzi, choć posiada-
jący już zawodowe doświadczenie, pracownicy działu R&D. Zaufa-
liśmy ich znajomości innowacyjnych technologii oraz świadomości 
wyzwań, jakie staną przed nami w przyszłości.

 
Zarządzanie procesem produkcji i jego realizacja odbywają się w tym 
samym miejscu, dzięki czemu jakość naszych rozwiązań jest nie-
zmiennie wysoka, a produkty ACO słyną ze swojej niezawodności  
i trwałości.

POTENCJAŁ  
FIRMY TO:
↗ R&D
↗ produkcja
↗ restrykcyjne procedury 
  kontroli jakości
↗ dział serwisu
↗ magazyn
↗ dział obsługi klienta
↗ dział marketingu

ACO to producent urządzeń elektronicznych z ponad 20-letnim doświad-
czeniem. Znając „od podszewki” każde ogniwo procesu produkcyjnego, 
dysponujemy wiedzą i narzędziami kompleksowo wspierającymi naszych 
kontrahentów: od projektu elektronicznego i designu, przez produkcję 
i montaż, aż po pakowanie oraz terminową dostawę. W ramach świad-
czonych usług możemy również zaprojektować i wydrukować materiały 
informacyjne oraz reklamowe.



↗ Zapraszamy na indywidualne 
spotkanie do naszej siedziby w Suchym 
Lesie k. Poznania, podczas którego 
zaprezentujemy nasze możliwości 
produkcyjne i szerzej omówimy ofertę.
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