ZARZĄDZAJ INTELIGENTNIE
TWOIM DOMEM
MEGA PROMOCJA
OSZCZĘDZASZ NAWET DO 1410 ZŁ!

O SZCZEGÓŁY OFERTY ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ

ŻALUZJE FASADOWE
Żaluzje fasadowe są nowoczesnym, eleganckim produktem mocowanym
na zewnątrz fasady budynku. Lekka i prosta budowa doskonale
zafunkcjonuje w nowoczesnych obiektach architektonicznych,
charakteryzujących się dużymi przeszkleniami.

J4 io Protect
• Automatyczna detekcja przeszkód przy ruchu
w górę i wykrywanie oblodzenia ochroni żaluzje
• Zmniejszenie naprężenia taśmy przy wykryciu przeszkody
• Dopasowanie wysokości pakietu
• Możliwość sterowania automatycznego poprzez
bezprzewodową automatykę pogodową

430 zł

2 zł

*

brutto

Situo 5 io Pure Variation

SCREENY

Głównym przeznaczeniem zewnętrznych rolet screenowych jest ochrona
budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz nagrzaniem
pomieszczeń. Zamontowane na dużych przeszklonych powierzchniach
zapewnią optymalną ochronę przeciwsłoneczną oraz wsparcie pracy
klimatyzatorów, tym samym ograniczając koszty eksploatacyjne obiektu.
Dodatkowo dzięki właściwościom zastosowanych tkanin, gwarantują
również komfort optyczny we wnętrzu tłumiąc przenikanie do
pomieszczenia intensywnego światła słonecznego.

Maestria io
• detekcja przeszkody
• ochrona przed oblodzeniem
• informacja zwrotna o położeniu osłony przeciwsłonecznej
308 zł

2 zł

*

brutto

Situo 5 io Pure

www.anwis.pl

ROLETY

Rolety zewnętrzne stosowane są głównie z myślą o zabezpieczeniu
wnętrza przed wandalizmem i włamaniem, idealnie chronią wnętrze
przed nadmiernym nagrzewaniem oraz nasłonecznieniem. Mają również
możliwość zastosowania automatycznych czujników zmierzchu, czasu,
wiatru, czuwania, a także podłączenia do systemu inteligentnego
zarządzania budynkiem.

Oximo io
• informacja zwrotna o położeniu rolety
• ochrona przed oblodzeniem
• wykrywanie przeszkody
308 zł

2 zł

*

brutto

Situo 5 io Pure

825 zł

75 zł

*

brutto

MENU

POGODA
24,0°C

STRONA
POWITALNA

EDYCJA TRYBÓW

Automatyka czasowa
Ochrona przed słońcem
Ochrona przed temperaturą
Ochrona okien

TRYB WYCHODZĘ

TRYB JESTEM
W DOMU

TRYB SPRAWDZANIA
Umożliwia sprawdzenie
z dowolnego miejsca,
czy rolety są zamknięte,
czy oświetlenie jest
wyłączone i czy alarm
został uruchomiony.
roleta - sypialnia

roleta - pokój dzienny

TRYB JESTEM
NA WAKACJACH

TRYB NIE
PRZESZKADZAĆ
URUCHAMIANIE URZĄDZEŃ

20,0°

ON-AC

ROLETY

ŻALUZJE
FASADOWE

SCREENY

Aplikacja TaHoma® oraz Connexoon są dostępne
na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

OKNA

ALARMY

OŚWIETLENIE

CZUJNIKI POGODOWE

Premium

1660 zł

250 zł

*

brutto

Z TaHoma ® Premium zbuduj swój inteligentny dom

TaHoma® Premium łączy wszystkie zalety technologii smart home.
Umożliwia sterowanie roletami, żaluzjami fasadowymi i screenami, a także
innymi urządzeniami domowymi o każdej porze i z każdego miejsca na
świecie. Zarządzanie wyposażeniem odbywa się za pośrednictwem pilota,
smartfona, tabletu czy nawet smartwatcha – jednym prostym ruchem można
wydać polecenie, które system wykona precyzyjnie, jednocześnie informując
użytkownika o jego statusie.

Personalizacja ustawień

Każdy użytkownik TaHoma Premium może ustawić własne scenariusze
i łatwo je aktywować. Gdy nikogo nie ma w domu, automatyka czasowa
uruchomi rolety, żaluzje i osłony w uprzednio zaprogramowanych
momentach lub w chwili próby naruszenia okien, symulując w ten sposób
obecność domowników. Z kolei po zainstalowaniu czujników temperatury
lub nasłonecznienia rolety i inne osłony okienne będą reagować na zmienne
warunki pogodowe. Latem rolety opuszczą się, by zapobiec przegrzewaniu
się pomieszczeń, a zimą – by zachować ciepło wewnątrz.
Dzięki połączeniu urządzeń i czujników w kompletny system
TaHoma® Premium każdy dom staje się bezpiecznym i komfortowym
miejscem, a codzienne czynności przyjemnościami.

io-homecontrol® to technologia bezprzewodowej,
dwukierunkowej komunikacji radiowej, która zapewnia
przesłanie do uzytkownika informacji zwrotnej o położeniu
osłony i stanie obsługiwanego urządzenia.

*O
 warunki promocji zapytaj sprzedawcę.
Promocja obowiązuje od 18 marca do 16 czerwca 2019 r.

ALARM I KONTROLA
DOSTĘPU

STEROWNIKI
I SYSTEMY
AUTOMATYCZNE

OTOCZENIE DOMU

OŚWIETLENIE

OKNA

