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Stránka 2

PROJEKT
DoIQ
interiéru

EKOLOGICKÉ
BYDLENÍ
V CHYTRÉM
DOMĚ

umějí redukovat odlesky i přímé sluneční záření bez omezení výhledu, odrážejí sluneční záření a tím minimalizují zvyšování teploty uvnitř místností.
Systémů vhodných pro řízení domácnosti, které umějí snížit její energetickou a finanční náročnost, nalezneme na našem trhu několik. Při
jejich výběru bychom však měli dbát
na kvalitu a historii značky a především si nechat jednotlivé funkce předvést v některém ze vzorových domů
nebo showroomů. Ideální je zvolit takovou firmu, která nabízí komplexní
služby „na klíč“.

Chytrá domácnost
dokáže své majitele
hýčkat a přinést jim
i úspory na tepelných
energiích.

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ

S

ystémy pro řízení domácností
umějí řídit a monitorovat
spotřebu energií a na míru je
přizpůsobit konkrétním potřebám majitelů nemovitosti. Chytrá elektroinstalace dokáže optimálně kombinovat
klasické centrální vytápění s krbovým,
regulovat teplotu místností pomocí klimatizace a rekuperace vzduchu či solárních článků, a tak eliminovat problémy s přehříváním jednotlivých
místností. Šetřit finanční rozpočet
s použitím chytrého ovládání umí i stínicí technika. V zimě můžete zatáhnutím markýz ochránit obydlí před
působením studeného větru. Variabilní možnosti zastínění oken nabízí
systém LUTRON, a to od klasických
žaluzií a římských rolet přes nařasené
vertikální záclony až po závěsy z trendových materiálů. Používané textilie

RETRO RADIATOR

RETRO RADIATOR najde využití v každém
interiéru. Je vhodný nejen do koupelny, ale
i obýváku nebo haly. Retro lze napojit na
středové připojení či po stranách a díky
inteligentnímu řízení se dá zapínat v přesně
naplánovaný čas. Cena od 8400 Kč.
P.M.H.
NAPOJENÍM PRAČKY Miele W 5000
WPS Supertronic na přívod teplé vody
ušetříte až 40 procent elektrické energie.
Ovládat ji můžete domácí automatizací.
Doporučená cena 64 990 Kč. Miele
SYSTÉM inHome AMX umí ve vaší
domácnosti opravdu nastolit pohodu. Díky
tabletu nebo chytrého telefonu můžete
ovládat teplotu, osvětlení, stínění,
audiovizuální techniku, ale také třeba
plynové krby. Cena systému inHome AMX
od 10 % ceny nemovitosti. INSIGHT HOME

DŮM OVLÁDANÝ SYSTÉMEM INELS
NAPOJENÍ PRAČKY MIELE

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ podlahovými fóliemi Ecofilm je vysoce ekonomické a nákladově velmi
úsporné řešení. Tepelné pohody se dá docílit
již při nižší teplotě prostředí, což představuje
nezanedbatelnou úsporu. Cena topných fólií
Ecofilm od 281 Kč/m2. Fenix Group, iNELS
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DŮM OVLÁDANÝ systémem iNELS . Systém
chytré elektroinstalace přináší úspory energií až
30 procent. iNELS
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REZIDENCE 6/2013

OBÝVACÍ POKOJ

INTERAKTIVNÍ DOTYKOVÝ OVLADAČ

Obývací pokoj ovládaný systémem iNELS.
Jedním dotykem na iPadu nebo chytrém
telefonu můžete ovládat celou domácnost
z pohodlí vašeho křesla. iNELS
INTERAKTIVNÍ DOTYKOVÝ OVLADAČ AMX
R4 vám umožní ovládat celý dům komfortem
dálkového ovládání. Jedním dotykem si změníte
například teplotu ze standardního režimu na
komfortní. Cena 43 000 Kč, INSIGHT HOME

SYSTÉM INHOME AMX

