
Dostawca kompleksowych systemów zabezpieczeń 
i technologii inteligentnego sterowania budynkami

ZABEZPIECZENIA ELEKTRONICZNE

TECHNIKA DRZWIOWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

INTELIGENTNE BUDYNKI



ZABEZPIECZENIA 
ELEKTRONICZNE

Tworzymy projekty i dostarczamy urządzenia dla 
elektronicznych systemów zabezpieczeń. 

Doradzamy w zakresie doboru urządzeń oraz ich 
montażu we wszystkich rodzajach obiektów.

TECHNIKA DRZWIOWA

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania z dzie-
dziny mechanicznych i elektromechanicznych za-
bezpieczeń drzwi oraz akcesoriów drzwiowych.

Realizujemy inwestycje związane z wyposaże-
niem budynków w systemy klucza generalnego 
(Master Key).

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dostarczamy urządzenia do budowy elektro-
nicznych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Tworzymy projekty i zapewniamy kompleksową 
obsługę inwestycji związanych z ochroną prze-
ciwpożarową budynków.

INTELIGENTNE BUDYNKI

Zapewniamy doradztwo, wsparcie w procesie 
projektowania oraz dostawę systemów auto-
matyki inteligentnego domu oraz inteligentnego 
budynku. 

• Monitoring (telewizja przemysłowa)
• Systemy sygnalizacji włamania i napadu
• Systemy kontroli dostępu
• Domofony i videodomofony
• Bramki antykradzieżowe

• Systemy Master Key
• Zamki elektroniczne dla biur i hoteli
• Zamki mechaniczne i elektromechaniczne
• Wkładki, klamki i szyldy drzwiowe
• Kłódki
• Samozamykacze i automaty drzwiowe
• Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
• Okucia wyjść ewakuacyjnych
• Systemy kontroli pobierania kluczy

• Systemy sygnalizacji pożaru
• Systemy oddymiania
• Systemy wykrywania gazów
• Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
• Oddzielenia przeciwpożarowe

Systemy inteligentnego sterowania dla:
• Mieszkań i domów jednorodzinnych
• Osiedli i budynków wielorodzinnych
• Hoteli i pensjonatów
• Obiektów biurowych
• Obiektów przemysłowych
• Budynków użyteczności publicznej



REFERENCJE

W ciągu prawie 20 lat działal-
ności z naszych produktów i usług 
skorzystało kilka tysięcy part-
nerów handlowych, inwestorów 
i klientów indywidualnych. 

O FIRMIE

Firma PATRONIC powstała w 1991 roku jako 
jeden z pierwszych w Polsce dystrybutorów pro-
fesjonalnych systemów zabezpieczeń.
Do zagadnienia bezpieczeństwa podchodzimy 
w sposób kompleksowy oferując mechaniczne, 
elektromechaniczne i elektroniczne systemy 
zabezpieczeń oraz systemy automatyki budyn-
kowej.
Każdy z działów naszej firmy to osobny zespół 
ludzi, którzy ściśle specjalizują się w danej dzie-
dzinie i stale poszerzają swoją wiedzę. Dzięki 
temu jesteśmy zawsze kompetentnym part-
nerem, niezależnie od typu inwestycji i rodzaju 
zabezpieczeń.

Doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich roz-
wiązań, tworzymy projekty, dostarczamy urzą-
dzenia, nadzorujemy ich prawidłowy montaż oraz 
zapewniamy serwis zakupionych systemów.

Nasza szeroka oferta skierowana jest do: 
• instalatorów, 
• biur projektowych i architektów,
• producentów i dystrybutorów stolarki 

drzwiowej,
• generalnych wykonawców inwestycji budow-

lanych,
• inwestorów,
• klientów indywidualnych.

Monitoring Miasta Myślibórz
Centrum Handlowo - Rozrywkowe „Galaxy” Szczecin
Centrum Handlowe „Askana” Gorzów Wielkopolski
Centrum Handlowe „Galeria Piastów” Legnica
Biurowiec „FOCUS” Warszawa
Biurowiec CSV Szczecin
Biurowiec PZU Szczecin
Osiedle Jana Kazimierza Warszawa
Apartamenty i Mieszkania „Odra House” Wrocław
Zakład produkcyjny Bridgestone Stargard Szczeciński
Zakład produkcyjny KNAUF Brzezie k/Opola
Zakład produkcyjny Heidenhain-Microprint Polska Gorzów Wielkopolski
Oczyszczalnia Ścieków Świnoujście
Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Goleniów
Narodowy Bank Polski Szczecin
Sąd Okręgowy Jelenia Góra
Sąd Apelacyjny Szczecin
Hotel „Dolina Charlotty Resort & SPA” Słupsk
Hotel „Stary Dziwnów” Dziwnów
Hotel „Chimera SPA” Niechorze
Hotel „MIESZKO” Gorzów Wielkopolski
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