Inredningsval för ditt nya hem
Tilläggsbroschyr Smarta Hem – Hägerneholm, Täby

Småhus med intelligenta lösningar!
Våra småhus har ett intelligent system installerat. Det trådlösa
systemet Fibaro ger dig möjlighet att bland annat styra husets
belysning via en app från din mobil, surfplatta eller dator.
På entréplan ingår funktionen ”släck allt” där du med ett enkelt
knapptryck släcker all din belysning på entréplan. Systemet har även
tillvalsfunktioner som ger möjlighet att dimma belysningen och
släcka all belysning även på det övre planet.
Fibaro är systemet där bara fantasin sätter gränser.
Efter slutbesiktningen av ditt hus finns det möjlighet att köpa till
ytterligare enheter som flera kända leverantörer erbjuder, du kan
då själv programmera in lösningarna. Du kan exempelvis välja till
automatisk belysning i hallen när du öppnar ytterdörren och
mycket mer.
Vill du använda ditt nya hem utan Fibaros lösningar
går det självklart också bra.
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Smarta hem - Fibaro

Inspirationsbild från Fibaro.
TILLVAL 1

Styrning av belysning för plan 2
med samma funktion som för plan 1.

TILLVAL 1A

Välj till dimmerstyrning för plan 1.

TILLVAL 1B

Välj till dimmerstyrning för plan 2.
Inspirationsbild från Fibaro.
STANDARD

Styrning av belysning på hela plan 1. Du kan släcka och tända
”allt” med hjälp av bara en knapp. En läsplatta ingår där appen
och dina val är förinstallerade.

TILLVAL 2

Larm med rörelsesensorer,
siren in- och utvändigt samt 1
röksensor kopplat till appen.

”ögat” fungerar som
en rörelsedetektor

Håll koll på
temperaturen!
Med hjälp av Nibes app
kan du styra viss
värmeinställning och se
temperaturen i huset.

Support ingår från Fibaro på de produkter som är standard och köpta tillval av Peab.
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Smarta hem - Vitvaror
Tillval som ersätter standardprodukter. Se även separat broschyr från Siemens.

INBYGGNADSUGN, TILLVAL

KYL/FRYS, TILLVAL

DISKMASKIN, TILLVAL

Ångugn med pulseSteam,
TFT touch display m.m.
Energieffektivitetsklass: A+
Nettovolym ugn (l): 71

NoFrost kyl/frys
Energiklass A++
Frysdel, nettovolym (l): 86
Kylskåp, nettovolym (l): 234

VarioSpeed Plus för upp till 66%
snabbare disk- och torktid.
Energieffektivitetsklass: A+++
Buller (dB re 1 pW): 42

Home Connect: styr ugnen
via smartphone eller surfplatta
oavsett var du befinner dig.

Home Connect: Med kamera
i kyldelen kan du se innehållet
var du än befinner dig.

Home Connect: få tillgång och
kontroll över din diskmaskin
vart du än är via Home Connect
Appen.

TVÄTTMASKIN, TILLVAL

TORKTUMLARE, TILLVAL

DISKMASKIN, TILLVAL

Energieffektivitetsklass: A+++
Kapacitet, bomull (kg): 9

Värmepumpstumlare med
självrengörande kondensor.
Energieffektivitetsklass: A++
Kapacitet, bomull (kg): 9

VarioSpeed Plus,
TFT display och varioDrawer Pro.
Energieffektivitetsklass: A+++
Buller (dB re 1 pW): 42

Home Connect: Få tillgång
och kontroll över din
torktumlare vart du än är
med Home Connect Appen.

Home Connect: få tillgång och
kontroll över din diskmaskin vart
du än är via Home Connect Appen.

Home Connect: Få tillgång och
kontroll över din tvättmaskin
vart du än är med Home Connect
Appen. Automatiska systemet
för dosering av tvättmedel.
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Smarta hem - Kodlås
YALE DOORMAN, TILLVAL

Digitalt lås i utförande silver. Öppnas enkelt med
kod, nyckelbricka eller både och. Låses automatiskt
eller med en knapptryckning. Om du kopplar upp
ditt Yale Doorman kan du styra det med en app
i din smartphone. Då kan du till exempel öppna
och låsa på distans. Möjlighet finns att ha flera
användarkoder. Kanske behöver du en tillfällig kod
för tex hantverkare eller besökare?

Yale Doorman
digitalt lås
för hemmet

Bekvämt lås
utan nycklar!

An ASSA ABLOY Group brand
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Peab Bostad 2017-03-17

Ett hem byggt för liv.
Livet kretsar kring mer än hur man bor. Därför tror vi att de bästa bostäderna är de som anpassas
efter livet. För livet kan vara stökigt. Det kan vara lyxigt. Det kan vara välplanerat eller spontant.
Vi på Peab bygger och utvecklar samhällen där vi själva lever och arbetar. Det har gett oss kunskap
och erfarenhet som gör att vi kan skapa hem där du kan leva livet fullt ut.

peabbostad.se

