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Pomáháme našim klientům, tedy rodinám, užívat si čas strávený doma, 
žít komfortněji, ve větším pohodlí a bez zbytečných starostí, a to díky 
technologiím, které je hýčkají a starají se o ně. Naše domácnosti tyto 
technologie ještě stále dostatečně nevyužívají, ačkoliv ve světě i u nás 
jsou již léta ověřeným standardem.

CHYTRÉ DOMY

VÝHODY CHYTRÝCH DOMŮ

UNIVERZITA PRO VÁŠ DOMOV
Z Vašeho domova uděláme chytrého parťáka, který bude 

spoustu činností dělat sám a místo Vás.

SPOLEHLIVÝ LOKAJ
„Centrální mozek“ pracuje 24 hodin denně, nikdy 

se neunaví a neodmlouvá. Neviditelný lokaj pracuje 
za Vás a pro Vás - ochotně a spolehlivě.

POHODLÍ A KLID
Procesy ve Vašem domově řídí chytrý „centrální mozek“ 

a Vy máte více času na svoje záliby. Váš dům se stará 
o Vás, ne Vy o něj.

PŘEHLED A BEZPEČNOST
Ať jste doma, v práci nebo na dovolené, stále máte 

přehled, co se doma děje. 

ÚSPORA PENĚZ
S chytře naprogramovaným domovem ušetříte nejen 

svůj čas, ale i peníze za spotřebu energií. 



Chcete-li žít komfortněji, jednodušeji a chytře, vymyslíme 
s Vámi a pro Vás jedinečnou variantu chytrého bydlení. Vše 
společně důkladně probereme a zanalyzujeme, my poté 
systém navrhneme a nainstalujeme, spolu ho vyzkoušíme, 
Vy si ho pár týdnů nebo měsíců „prožijete“ na vlastní kůži 
a pak vše případně rozšíříme a doladíme. Zůstaneme s Vámi 
i nadále a poskytneme Vám servis a poradenství.

Analýza, návrhy a realizace 
chytrých domů

„Chytrý dům pro naši rodinu jsem sám
 naprogramoval a žijeme v něm spokojeně

 již přes 10 let.“

Eduard Česnek
zakladatel společnosti

Víme, kolik starostí je spojeno s péčí o dům. Doděláte jednu 
věc a už na Vás vykoukne další, kterou je potřeba opravit, 
vyměnit, předělat, rozšířit, zmodernizovat…
Pomůžeme Vám s tím. Zajistíme pro Vás návrh topení, 
rekuperace, zateplení, solárního ohřevu… Vše Vám domlu-
víme s našimi spolupracujícími firmami a dodáme na klíč. 
Zajímáme se i o pasivní bydlení, sledujeme trendy, poradíme 
Vám, jak na to.

Komplexní služby
pro moderní dům

Návrh, realizace, instalace LAN, WAN, WiFi, VPN…
Máme dlouholeté a bohaté zkušenosti s budováním sítí 
ve velkých „officech“, ale i domácnostech, takže navržení 
a instalace Vaší domácí sítě je pro nás „hračka“.
Máte doma spoustu různých počítačových kabelů, o někte-
rých možná ani nevíte, proč tam jsou, kam vedou. My je 
všechny identifikujeme, popíšeme, zoptimalizujeme, vše 
propojíme a kabely poschováváme, abyste to doma měli 
hezké a útulné. A zajistíme, aby Vaše zařízení fungovala 
rychle a efektivně.

Domácí IT

Možná Vás zajímá, kolik protopíte, kolik vody spotřebujete 
nebo kolik spotřebují Vaše světla a elektrická zařízení.
Umíme navrhnout ideální média, kterými takovéto infor-
mace získáte a změříme vše, co si budete přát.
Můžete získat informace o spotřebě vody, elektřiny, plynu, 
o teplotě a vlhkosti uvnitř domu nebo venku, můžete mít 
přehled o hladině vody ve studni, hodnotě CO2 v místnos-
tech…

Měření ve Vašem domě
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Udělejte ze svého domu 
chytrého parťáka


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

