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STYLOVÉ POHODLÍ  
V CHYTRÉM DOMĚ
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Nechte se hýčkat moderNími techNologiemi iNteligeNtNí domácNosti.

1 | POHODLÍ DOMOVA zvýší systém chytré 
domácnosti iNELS, který z tabletu nebo 
chytrého telefonu umí ovládat hudbu, 
televizi, osvětlení, stínění nebo i vytápění. 
iNELS

2 | VŠECHNA DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ můžete 
nahradit jedním audiovizuálním systémem 
od LOEWE. Poslouchejte hudbu nebo si 
pusťte váš oblíbený film nejen v obývacím 
pokoji. Cena od 150 000 Kč. LOEWE, 
INSIGHT HOME

3 | ÚČINNÉ A MODERNÍ bezpečnostní 
zařízení Room Manager umožňuje ovládat 
nejen spínání spotřebičů, rolety, řízení 
osvětlení a jeho regulaci v době vaší 
nepřítomnosti, ale také dokáže řídit 
vytápění a chlazení až u tří místností. 
EATON, xCOMFORT

4 | CHYTRÁ KUCHYNĚ si se systémem 
inteligentní elektroinstalace a domácími 
spotřebiči rozumí. Díky provázanosti 
s řešením Miele@home efektivně nakládají 
s elektrickou energií a informují vás 
o svém stavu. Cena od 30 000 Kč (bez 
spotřebičů), MIELE, INSIGHT HOME, 
iNELS

5 | GIRA CONTROL CLIENT 19” je centrálním 
ovládacím prvkem pro Gira Homeserver 3 
a instalaci KNX/EIB. Prostřednictvím 
dotykové obrazovky a Gira Interface 
umožňují jednoduché řízení veškeré 
domovní techniky pomocí srozumitelných 
a intuitivních menu. Přístup k ovládání 
funkcí řízení osvětlení, teploty či žaluzií 
je tak rychlý a jednoduchý. Zařízení je 
vybaveno reproduktory i mikrofonem 
a může tak být použito pro audiovizuální 
domovní komunikaci. GIRA,  
INSIGHT HOME

6 | SYSTÉM INTELIGENTNÍ elektroinstalace 
iNELS umožňuje jediným dotykem měnit 
světelnou atmosféru místnosti, řídit 
vytápění, ovládání žaluzií, rolet, spotřebičů 
nebo garážových vrat. iNELS

standardem v řadě domácností. Se 
systémem inteligentní elektroinsta-
lace iNELS je možné celý dům ovlá-
dat pomocí operačního systému 
Adroid i Apple. Jistě oceníte i mož-
nost centrálního vypnutí osvětle-
ní a vybraných elektrospotřebičů 
například při odchodu z domu či 
ložnice nebo funkci simulace vaší 
přítomnosti v domě. Novinkou 
iNELS je aplikace pro chytré telefo-
ny a tablety, díky které lze ovládat 
dům připojením přes wi-fi.

Představte si, jak se vracíte s celou 
rodinou z jarních svátků prožitých 
na horách. Než vyrazíte domů, 

ze svého iPadu napojeného na systém 
inHome AMX přepnete vytápění vaše-

ho domu z útlumu na komfortní režim. 
Pouhým jedním dotykem tlačítka návra-
tu automaticky napustíte vanu, roztopíte 
saunu a zažehnete v krbu. Žaluzie se 
vysunou, nasvítí se požadovaná světelná 

scéna jak v domě, tak na zahradě a pus-
tí se vaše oblíbená hudba. Sen se stává 
skutečností, chytrý dům s prvky domácí 
automatizace připraví vše za vás. Co se 
před pár lety zdálo nemožné, je dnes 
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INZERCE
1 | CHYTRÁ LOŽNICE vám v noci tlumeně 
nasvítí cestu na toaletu a jakmile ulehnete, tak 
automaticky zhasne. Dokonce i polohování 
vašeho lůžka můžete ovládat systémem domácí 
automatizace v ceně od 15 000 Kč. INSIGHT 
HOME, PULLMAN

2 | SKLENĚNÉ SÁLAVÉ PANELY jsou nadčasovým 
a designovým zdrojem tepla. Díky inteligentnímu 
řízení se dají zapínat v přesně naplánovaný čas. 
Ideální do moderních interiérů včetně kuchyní 
a koupelen, kde po doplnění o nerezové madlo 
slouží i jako praktický doplněk. Vybrat si můžete 
z několika barevných povrchů. Cena panelu 
od 5372 Kč. FENIX GROUP

3 | PLNĚ VESTAVNÁ MYČKA NENÍ V KUCHYNI VIDĚT, 
proto jistě oceníte funkci SuperVision, která 
informuje o aktuálním průběhu mytí.  
MIELE

4 | OBOUSMĚRNÝ SYSTÉM BiSecur s vysokou 
odolností proti rušení zajišťuje bezpečný rádiový 
přenos informace mezi pohonem garážových 
vrat a ovladačem. LED kontrolka na vysílači 
signalizuje stav garáže, přičemž zelená barva 
značí uzavřenou garáž a červená otevřenou. 
HÖRMANN

5 | SYSTÉM XCOMFORT umí simulovat přítomnost 
v domě, pokud jste na dovolené nebo na delší 
služební cestě. Samozřejmostí je napojení 
na bezpečnostní systém. EATON, XCOMFORT

Systém moderní elektrické instalace 
xComfort nabízí pohodlné ovládání zaří-
zení domu, garážových vrat a ostatních 
spotřebičů dálkovým ovládačem nebo 
bezdrátovými nástěnnými tlačítky. Sys-
tém je vhodný pro novostavby, ale díky 
bezdrátové instalaci i pro rekonstrukce 
a modernizaci stávajících budov.

Je ráno, automatický budík tlume-
ně pustí hudbu, pomalu otevře žaluzie 
a spustí kávovar s vaší oblíbenou kávou. 
Vy můžete lehce procitnout do nové-
ho dne. Chtěli byste se zbavit starostí 
o domácnost a maximálně si užít svého 
volného času? Při poslechu hudby sledo-
vat, zda je váš oblíbený svetr už vypra-
ný a prádlo v sušičce suché? V systému 
Miele@home spotřebiče komunikují 
mezi sebou, neustále si vyměňují důle-
žité informace a přehledně je zobrazují 
na jednom přístrojovém displeji. Vy jste 
tak informováni o průběhu programu 
myčky nebo sušičky. Systém upozorní 
i na nedovřená dvířka u lednice nebo 
na pokles teploty při výpadku proudu. 
Chytrý dům umí navodit příjemnou 

 atmosféru v místnosti i řízením světel-
ných scén. Stačí na dotykovém panelu 
stisknout přednastavenou scénu a poža-
dovaná světla se rozsvítí v různé intenzi-
tě. Jediným dotykem na iPadu si pustíte 
oblíbený film nebo hudbu. 

Potenciál růstu trhu digitální domác-
nosti je minimálně desetinásobný. Pře-

svědčují nás o tom inovace v odvětvích, 
která mají nebo budou mít vliv na naše 
domovy. iPhone a později především 
iPad nás naučily ovládat relativně složité 
aplikace naprosto jednoduše a intuitiv-
ně. Roste také obliba tzv. cloud služeb, 
kdy data nejsou uložena v počítači či no-
tebooku, ale na internetu.

Díky tomu k nim budou moci při-
stupovat různá zařízení – notebook, 
telefon, tablet, ale také auto nebo váš 
dům on-line. Nejlépe si to lze představit 
na vaší oblíbené hudbě. Ta je umístěna 
jen na jednom místě na internetu a přes 
cloud služby ji můžete poslouchat doma, 
v práci, kanceláři nebo na dovolené. 
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