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Kedves Partnerünk!
A SMARTme Building Technologies Kft. újabb csodás hónapot zárt. Bőven elláttuk az
érdeklődőket információval, utaztunk egy kicsit a nagyvilágban és bemutattunk pár
érdekességet is.
Ha az eddig is megszokott magas minőséget, és információtartalmat keresi az Élő otthonok
világában, akkor nincs már más dolga, minthogy az alábbi cikkek közül szemezgetve
végignézni, hogy milyen csodás kényelmi, és biztonsági megoldásokkal kecsegtet a már
itthon is egyre elterjedtebb Élő otthon rendszer!
A SMARTme Building Technologies Kft. a következő cikkeket ajánlja Önnek!

Y generáció:
Új generáció, új
otthonvásárlási szokások!
Az Y generáció egy új típusú
nemzedék! A modern technológia
hirtelen fejlődése játszott hatalmas
szerepet a kialakulásában.

Nemzetközi trend:
Transparency market kutatás
A Transparency Market, egy augusztus végén megjelent
kutatása szerint, az otthonautomatizálás iránti kereslet
hihetetlen gyorsasággal nőtt az elmúlt időszakban.

Indiában így csinálják - VIDEO
Az alábbi videóban a Geek Labs India mutatja be, hogy
milyen egyszerűen, és szép felületen lehet kezelni a
Fibaro rendszert.
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Otthoni megoldások:
Élő otthon – Kicsiben – VIDEO

Felkészült, hogy le legyen nyűgözve? A
„Closet House” (Szekrény Ház)
fantázianevű lakást egy Portugál cég, a
Consexto tervezte. Csak 44m2 és él!

Márpedig szörnyek nem léteznek

Világosan emlékszem, hogy milyen nagy
veszélynek éreztem a lefekvés előtti
villanyoltást. Főleg egyedül!

Reggeli ébresztő

Z-Wave

Kelt már fel úgy reggel, hogy a durva
ébresztő hangja úgy hasított fülébe,
hogy a riadalomtól azt sem tudta
hirtelen, hogy hol is van?

A Z-wave egy forradalmian új technológia,
amely kétirányú vezeték nélküli rádiós
kommunikációt biztosít vezérlési és állapot
lekérdezési feladatokra otthoni és kisebb
irodai környezetben.

Szabadidő

Csapatépítés – Baseball
Érden baseballoztunk. Csak úgy, mint a
nagyok!

Érd Baseball - Érd Wildcats hétvégi sikere
Az érdi softball-os lányok megmutatták
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Ajánlatkérés
Érdekelné, hogy az Ön otthonát hogyan lehet életre kelteni?
Kattintson, és keressen minket bizalommal!

Üdvözlettel:

SMARTme csapat

