doordachte
domotica
BBAN en haar partner Necto Systems uit Almere levert een scala aan geavanceerde
producten die voorbereid zijn op de technologische toekomst. Een toekomst waarin
uw woning niet alleen de beschutting biedt voor een veilig onderkomen maar vanaf
nu ook het comfort biedt van alle mogelijkheden die deze technologie u nu al biedt!

Bij een hedendaagse woning is een gebouwautomatisering systeem niet meer weg te
denken. Niet alleen uw thermostaat en energiemeters in de meterkast zijn “slim” maar ook de rest van
uw woning is klaar om geautomatiseerd te worden.
Ook in de wereld van onze bouwbegeleiders laten
wij gebouwautomatisering niet onbesproken. De
investering die u nu doet in de (ver)bouw van uw
woning betaalt zich ruimschoots terug in de toegevoegde waarde van uw woning. Dit geldt wanneer
u uw woning weer gaat verkopen maar ook zeer beslist terug in “comfort” waar u dagelijks het gemak
van ondervindt.

Een woning die met slechts één druk op de
knop uw dagelijkse handelingen overneemt
zoals o.a.:
Wanneer u uw woning verlaat
•
•
•
•
•
•
•

Of als u zich klaar maakt voor een gezellige
avond op de bank voor de tv
•
•
•
•

Stelt u zich eens voor dat uw woning u verteld waar
u nog verlichting heeft branden en/of uw verwarming nog aan staat, zodat u dit vanaf uw
smartphone of centrale locatie in uw woning kan
aanpassen.

Bel voor meer informatie naar 033 - 456 31 95

Alle lichten uit
Thermostaat naar 18 graden
Waaklampje aan
Muziekinstallatie aan of uit
Gordijnen dicht
Rolluiken sluiten
Beveiligingscamera start

Verlichting dimt tot 50%
Verlichting verkleurt van productief 		
wit daglicht naar gezellig “warm”
Gordijnengroep sluit zich gedeeltelijk
Audio installatie gaat aan

Neem vandaag nog contact op met het
team van Necto systems. Tezamen met een
bouwbegeleider van de BBAN adviseren zij u
graag!

