„Zajímám se o budoucnost,
protože v ní hodlám strávit zbytek života.“
Charles Spencer Chaplin 1889–1977
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CHAU VE ™
Chytr ý apartmán U Venuše – Chauve™
je unikátní showroom a testovací
centrum pro technologie chytr ých
domácností. K jeho vytvoření nás
přivedly zkušenosti z realizací desítek
projektů inteligentních domů a bytů.
Klient se zde stává obyvatelem chytré
domácnosti a během dovolené nebo
prodlouženého víkendu má šanci
si vyzkoušet, jak se v takové
domácnosti žije.

P ROČ

CHY T RÝ

APART MÁN
Showroomů představujících řídicí
systémy pro chytré bydlení je v dnešní
době již nespočet, ale žádný z nich
nedokázal zprostředkovat zkušenost
s bydlením v inteligentním domě.
Chytr ý apartmán vznikl proto, aby
vám tuto zkušenost umožnil.
Během realizace desítek chytr ých
domácností jsme si uvědomili, že většina
klientů o domácí automatizaci určitou
představu sice má, ale plně si uvědomí
její možnosti, až když se nastěhují
do nového domova a začnou t yto
technologie používat.

JAK

F U NGUJE

CHY T RÝ
APART MÁN
Chytr ý apartmán je vybaven
technologiemi pro inteligentní
domácnosti a ukazuje část možností
řešení naší společnosti. Celý apartmán
je možné ovládat prostřednictvím
tabletů, chytr ých telefonů, dot ykových
panelů nebo tlačítek zabudovaných ve
stěnách. V každém patře je k dispozici
7“ dot ykový displej pro kompletní
ovládání všech technologií, u vstupních
dveří pak 4,3“ panel pro zjednodušené
příchodové a odchodové funkce.
Mobilní ovládání umožňuje přenosný
tablet. Každý z hostů má také možnost
nainstalovat si ovládací aplikaci do
svého chytrého telefonu. V koupelně
a kuchyni je systém doplněn
o klávesnice s možností ovládání
lokálních funkcí a zónového ozvučení.
Základní funkce se pak ovládají
z běžných tlačítek na zdech.
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osvětlení
stínění a elektrická okna
měření spotřeby
domácí spotřebiče
topení, chlazení, větrání
elektronický zabezpečovací systém
kamerový systém, online kamer y
simulace přítomnosti osob
video vrátný, domácí telefon
vjezdová brána, přístupové systémy
zónové ozvučení
audio-video technika, T V
přehrávání a nahrávání multimédií
meteo stanice
online předpověď počasí
online informace
automatické procesy a funkce
vzdálená správa, online nastavení
informace o stavu systému

LOKALI TA
Jižní Morava, vinařská obec Pavlov
(ulice Česká), která se nachází v samém
srdci Pálavy. Kromě chytrého apartmánu
vás čeká hlavně víno a vše kolem něj,
kraj Bobulí a Vinařů, cykloturistika,
památky, toulky překrásnou přírodou,
r ybaření, surfování, kiting, jachting,
návštěva nedalekého aquaparku nebo
večerní posezení na terase s výhledem
na hrad Děvičky.
Ideální lokalita pro dovolenou nebo
víkendový pobyt s možností rekreačního
i sportovního vyžití po celý rok.

U BY TOVÁ N Í
Chytr ý apartmán je primárně určen
pro naše klient y, partner y, architekt y,
developer y a projektant y, aby si mohli
vyzkoušet jak se žije v inteligentní
domácnosti a zároveň získali představu
o možnostech moderních technologií.
Apartmán je součástí nově postaveného
komplexu U Venuše, kter ý tvoří 10
apartmánů, 5 renovovaných historických
sklepů a nově otevřená Galerie
Pálavských vín nabízející možnost
ochutnávky ze 60 vzorků vín z celé
Pálavy.
Nadstandardně vybavený 2–4 lůžkový
apartmán s možností přistýlky, terasa
s výhledem na hrad Děvičky, kóje
pro kola hlídaná bezpečnostním
a kamerovým systémem a parkovací
stání v areálu.

KDO

STOJÍ

Z A

P ROJE KT E M
Investorem a provozovatelem projektu
Chytr ý apartmán U Venuše – Chauve™
je společnost Orange controls. Od roku
2004 působíme na českém trhu jako
přední dodavatel řídicích systémů
a řešení pro chytré bydlení.
Za tuto dobu jsme se postupně stali
distributorem a integrátorem řídicích
systémů a produktů od společností
AMX, CUE, Extron Electronics, Crestron
a v roce 2017 také partnerem značky
Loxone.
V našich projektech se zabýváme
také návrhem a instalací audio–video
techniky a ozvučení. Naše řešení
a služby využívají také desítky klientů
v komerčním sektoru: firmách, školách,
hotelích, muzeích a dalších objektech
či oborech.

VY BRANÍ
PART NE ŘI
P ROJE KT U
Orange controls
Orange projects
AMX by HARMAN
GIRA
SIEMENS
LOEWE
Miele
BROKIS
NADOP–VÝROBA NÁBY TKU
TON
Potten & Pannen – Staněk group
0,5 Studio
MOO Design

KONTAKT Y
Podmínky ubytování pro klient y,
architekt y a developer y na vyžádání
info@chytr yapartman.cz.
Několikrát ročně se pořádají dny
otevřených dveří, kdy je možné apartmán
navštívit i bez ubytování, případně je
možné dohodnout individuální schůzku.
Bližší informace na vyžádání.
Chytrý apartmán U Venuše – Chauve™
provozuje společnost Orange controls s.r.o.
Kontaktní osoba:
Jakub Němec
(+420) 721 060 054
info@chytr yapartman.cz
www.chytr yapar tman.cz

VI Z I T KY
Přidejte si do svého chytrého telefonu
jednotlivé vizitky prostřednictvím vašeho
fotoaparátu.

www.chytr yapar tman.cz

