Niko Home Control
v skratke

Niko je lídrom na belgickom trhu. Vo svojom sídle v Sint-Niklaas (Belgicko) vyrába riešenia
pre elektroinštaláciu, vstupové systémy, osvetlenie a domácu automatizáciu. Spoločnosť
Niko sa vybrala cestou dobre premysleného dizajnu a výroby vysokokvalitných produktov
s rešpektom na životné prostredie. Za týmto účelom značne investuje do výskumu

Ukážka možností

a vývoja. Neustále navrhuje inovatívne, estetické, atraktívne a užívateľsky prívetivé
produkty. Spoločnosť má ročný obrat viac ako 120 miliónov eur a zamestnáva viac ako 700
ľudí . Niko má v súčastnosti pobočky v rámci celej Európy: v Belgicku, vo Francúzsku,
v Holandsku, na Slovensku a v Dánsku.

Niko Slovakia s.r.o.
Údernícka 9
851 01 Bratislava
niko@niko.sk
tel. +421 2 63 825 155
www.niko.sk

PF-328-04

fax +421 2 63 824 603

Illuminating ideas.

Niko Home Control
úsporná elektroinštalácia

Niko Home Control ponúka oveľa viac možností ako tradičná elektroinštalácia. Je to prvá elektroinštalácia, ktorá aktívne
pomáha šetriť energiu v domácnostiach. Z jedného centrálneho miesta môžete veľmi jednoducho ovládať celý váš dom,
sledovať spotrebu energie a vytvoriť tak bezpečnejšie a komfortnejšie miesto na bývanie.
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Ovládajte váš dom z jedného centrálneho miesta
Kuchyňa je často srdcom domácnosti. To je ideálne miesto pre umiestnenie dotykového displeja. Dotykový
displej vám umožní ovládať všetky funkcie vo vašom dome, zapnúť a vypnúť osvetlenie alebo zmeniť jeho
intenzitu, zapnúť alebo vypnúť kúrenie, vytiahnuťť alebo stiahnuť žalúzie... Umožní vám zobrazenie celého
domu. Okrem toho vám kedykoľvek poskytuje informácie o spotrebe energie.

Jednoduchosť používania
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V závislosti od požiadaviek užívateľa môže byť Niko Home Control ovládaný pomocou
tlačidiel (s displejom alebo bez displeja), dotykového displeja alebo smartfónu.

Ovládajte inštaláciu Niko Home Control na diaľku
Vrátiť sa do studeného domu, dúfať, že všetky svetlá boli vypnuté ... : vďaka službe ovládania na diaľku je to
všetko už len minulosť. Táto služba umožňuje ovládať všetky funkcie inštalácie na diaľku, ako aj sledovať
spotrebu energie vášho domu.

+ bezpecnost

Aby ste sa doma cítili bezpečne
Doma sa chcete cítiť bezpečne. Vďaka mnohým bezpečnostným funkciám ako napríklad detektor pohybu,
alarm, panikové tlačidlo...vám Niko Home Control k tomu pomôže. So simuláciou prítomnosti váš dom
vyzerá akoby bol niekto doma.Môžete taktiež vypnúť zásuvky a tak znížiť riziko vzniku požiaru alebo prehriatia.

Modulárna a prispôsobivá inštalácia
Niko Home Control je flexibilná inštalácia. Vďaka svojej modulárnej štruktúre si môžete sami zvoliť základné
funkcie a neskôr inštaláciu rozšíriť v závislosti od vášho rozpočtu a vašich nových požiadaviek.
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Vizualizácia
Úsporná elektroinštalácia novej generácie Niko Home Control umožňuje sledovať spotrebu energie
v domácnosti v každom okamihu (za deň, za týždeň, za mesiac-podľa požiadavky) na eko-displeji,
na smartfóne, na dotykovom displeji alebo na počítači. Stlačením eko-tlačidla môžeme viditeľným spôsobom
znížiť spotrebu energie. Naviac, Niko Home Control môže sledovať výrobu vašej solárnej energie.
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Vykurujte len miesta, ktoré chcete, v čase kedy chcete
Niko Home Control ponúka komfortné a energeticky efektívne riešenie pre vykurovanie. Vďaka zónovému
vykurovaniu každá miestnosť vášho domu môže byť počas dňa vykurovaná v inom čase.

Ovládanie zásuviek
Niko Home Control vám umožní vypnúť všetky spotrebiče, ktoré nemajú zostať zapnuté počas vašej
neprítomnosti. Stačí stlačiť jedno tlačidlo a riziko požiaru je eliminované.
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Objavte Niko Home Control on-line!
Na stránke www.nikohomecontrol.eu nájdete všetky informácie o elektroinštalácii novej generácie. Môžete si tu tiež
stiahnuť, prezerať a vyžiadať rôzne brožúry.
A dizajn?
Niko ponúka dizajn pre každého: Niko Pure, Niko Intense, Niko Original a neviditeľný Niko Mysterious.
Všetky rámiky Niko sú synonymom nadčasového dizajnu a sú vyrobené z odolných materiálov. Je len na vás vybrať si
sériu, ktorá najviac korešponduje vášmu štýlu.

Niko Original

Niko Intense

Niko Pure

Niko Mysterious

Výhody Niko
• Pridaná hodnota (pridaná hodnota pri predaji po niekoľkých rokoch)
• D
 omácnosť pripravená pre budúcnosť: úspora energie, modularita...
• Vysoká kvalita (technická stránka + dizajn)
• 4 roky záruky
• Spoľahlivá spoločnosť od roku 1919
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