ODBORNÉ SLUŽBY

kontakty

Insight Home, a.s.
profil společnosti l profesní životopis

název společnosti

Insight Home, a.s.
InHome nabízí pohodlný, bezpečný a stylový život, šetrný k životnímu prostředí.
Inteligentní domy a byty již nejsou specialitou pro několik technických
nadšenců nebo nedostupným luxusem pro pár vyvolených. Díky společnosti
Insight Home a jejímu systému inHome jsou inteligentní systémy dostupné
pro všechny, kdo chtějí moderně bydlet, šetřit prostředky a zvýšit zabezpečení
jakéhokoli objektu.

kontaktní údaje
Antala Staška 30/1565
140 00 Praha 4

Insight Home a.s. je jedinou společností na českém trhu, která se zaměřuje výhradně
na inteligentní systémy pro rezidenční bydlení.
Řešení inHome je vyvinuto a realizováno v partnerství s renomovanými společnostmi.
Úsporu přináší integrace topení a chlazení, měření spotřeb energií, plynu a vody
v reálném čase, systém osvětlení a domácí spotřebiče (centrální vysavač, trouba, pračka,
sušička, lednice,…). Pro maximální životní luxus inHome disponuje systémem obsluhy
televize, satelitu, audio a video systému, komunikace, venkovních okenních žaluzií,
domácí meteorologickou stanicí, bazénem, vířivkou, saunou, zavlažovacím systémem
a vyhřívacími systémy okapů a obslužných cest. K zajištění ochrany slouží zabezpečovací
systém, kamery, domácí vrátný a intercom a biometrický přístup. Objekt je možné ovládat
a monitorovat vzdáleně, téměř libovolným zařízením připojeným k internetu (počítač,
iPad, iPod, iPhone). Problém je avizován prostřednictvím SMS zprávy.

T: +420 603 525 050
E: jan.prucha@InsightHome.eu
www.InsightHome.eu

Jan Průcha, předseda představenstva společnosti InsightHome:
„Pro každého zájemce o bližší seznámení s nejnovějšími trendy a způsoby řešení máme
pozvání do CITIB – Centra inovací pro technologie inteligentního bydlení – v Praze 4.
Nejen odborníci – (architekti, developeři, atd…), ale i laická veřejnost projevuje obrovský
zájem především pro sofistikované řešení úspory energií a zajištění bezpečnosti.“
Bližší informace: www.CITIB.eu
Pro objednání volejte: +420 603 52 50 50

nabízené služby

oblast činnosti

Analýzy projektů

Dokumentace pro provedení stavby

Architektura

Urbanistické návrhy

Autorský dozor

Urbanismus & územní plánování

Návrhy staveb – studie

Inženýring

Krajinářská architektura

Zpracování územněplánovací dokumentace

Zajištění výběrového řízení

Stavby krajinářské architektury

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Technický dozor investora

Obytné stavby

Dokumentace pro stavební povolení

Uzavírání smluv s dodavateli

Obchodní stavby
Administrativní budovy

reference

Rekonstrukce (památkové objekty)

Rozhledna, Antala Staška 30/1565, Praha 4

01/11

18 bytů Rezidence Swiss House

8/10

Vila Želivec

12/10

14 vil Rezidence Kolovraty

6/10

Rodinná usedlost Nová Ves III

10/10

Centrum inovací

08/09

Dopravní stavby
Modernizace a restrukturalizace
Průmyslové stavby
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