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KDYŽ CHYTRÉ BYDLENÍ 
PŘEMÝŠLÍ ZA VÁS

Znamená to, že v  takových domech se lépe 
a  zdravěji žije, kvalitněji si odpočinete a  vaše 
děti se třeba lépe učí. Aby toto bylo možné, 
je nutné, aby topení, chlazení, vzduchotechni-
ka, rekuperace, světla a stínění byly propojeny 
do jednoho celku, jemuž se zjednodušeně říká 
chytré bydlení. Leadrem na tomto trhu je česká 
společnost Insight Home. Za osm let své exis-

Záleží vám na tom, abyste si doma skutečně odpočinuli a cítili se co nejlépe? Je mnoho faktorů,  
kterými to můžete ovlivnit, celosvětový průzkum společnosti Skanska však ukázal, že v interiérech, 
kde je správně propojena kvalita ovzduší, teplota a světlo, vzrůstá produktivita až o 30 %. 

tence má za sebou stovky realizací, které jsou 
postavené na špičkových světových produktech 
AMX, CRESTRON, LUTRON, KNX a  WAGO. 
Díky spolupráci s  nejlepšími českými i  zahra-
ničními architekty řídí domy nejen českým mili-
ardářům, ale nabízí i stejně spolehlivé systémy 
třeba pro byt 3+kk. Proto je úspěšná i  v  rezi-
denčních developerských projektech předních 

developerů, mezi které patří Penta, Daramis, 
Satpo, Hinton nebo Sebre.

PROPOJENÁ DOMÁCNOST
V  současné době většina výrobců topení, stí-
nění, zabezpečovacích systémů, kamerových 
systémů, domácí elektroniky a podobně nabízí 
jejich ovládání přes různé aplikace. Můžete tak 



127KOMERČNÍ PREZENTACE

O společnosti Insight Home

Insight Home je přední česká společnost v oblasti řízení 
budov a domácí automatizace, z hlediska obratu patří mezi 
10 % největších společností v České republice a pro rok 2015 
a 2016 byla zařazena do exkluzivní společnosti nejúspěš-
nějších firem, když obdržela ocenění Českých 100 nejlep-
ších. Působí také na Slovensku, v Polsku a v Rusku. 

Více na:
www.InsightHome.com, +420 603 52 50 50 

například aktivovat zabezpečovací systém va-
šeho domu z mobilního telefonu. Pokud však 
tyto systémy nejsou vzájemně propojené, nic 
jiného se nestane. V propojené domácnosti do-
jde k  řadě akcí. Při odchodu z domova se tak 
jediným dotykem zabezpečí celý dům, kamery 
se přepnou na  pult centrální ochrany, zatáh-
nou se žaluzie a markýzy, zhasnou se všechna 
světla, sníží se teplota topení nebo se vypnou 
klimatizace, domácí spotřebiče se přepnou do  
stand-by režimu, zavře se přívod plynu ke spo-
ráku a odpojí se zásuvky, kde můžete mít žeh-
ličku, kulmu nebo varnou konvici. Díky propo-
jení topení, chlazení, vzduchotechniky a stínění 
v návaznosti například na otevřená okna a dve-
ře dochází k  maximálním úsporám, které 
mohou dosahovat až 30 %. Dalších úspor lze 
dosáhnout propojením domácnosti s  fotovol-
taickými nebo solárními panely a bateriovými 
systémy. Insight Home navíc jako jedna z mála 
společností na  trhu umí provoz elektrických 
spotřebičů v domácnosti propojit s predikčními 
systémy ceny elektrické energie, a  tak máte 
jistotu, že náklady na energie budou ty nejnižší.


