
Zobacz, jak łatwo być SMART. Komplet
inteligentnej stolarki KRISPOL

Budowa domu to nieustanne wybory. Niektóre decyzje, podjęte jeszcze na
etapie budowy, ułatwią codzienne życie Twojej rodzinie. Wpisując się w
potrzeby nowoczesnego inwestora, KRISPOL dostosowuje automatykę
STARCUS do trendów światowych i przedstawia nową aplikację do zarządzania
stolarką.

SMART – bez względu na to, czy budujesz, czy remontujesz
Na etapie wyboru projektu architektonicznego analizujesz potrzeby swojej rodziny, to dobry moment,
aby zastanowić się, czy Twój przyszły dom ma być smart. Planując automatyzację  osłon
zewnętrznych czy bramy, dbasz o przyszły komfort domowników i bezpieczeństwo. Taką decyzję
możesz podjąć jeszcze na etapie stanu surowego otwartego. Przedyskutuj z Doradcą Technicznym w
salonie sprzedaży KRISHOME wybór każdego elementu stolarki. To ważne, aby dopasować
odpowiednie napędy, sposób zasilania, a przede wszystkim rodzaj sterowania. Zarządzaj ręcznie, za
pomocą nadajników lub steruj z poziomu aplikacji myKRISPOL w smartfonie. Modernizujesz swój
dom? A może wymieniasz osłony w mieszkaniu? To również dobry moment, żeby zdecydować się na
nowoczesną automatykę i zapewnić sobie nowy wymiar wygody. Centrale STARCUS CONNECTOR i
STARCUS CONNECTOR mini w połączeniu z aplikacją myKRISPOL pozwolą w prosty i intuicyjny
sposób zbudować smart dom z produktami KRISPOL.

SMART – to takie proste z aplikacją myKRISPOL
Dzisiejsze tempo życia narzuca na nas poszukiwanie rozwiązań usprawniających codzienność. Często
wyjeżdżasz w delegacje? A może uwielbiasz podróże i Twój dom często stoi pusty? Teraz z
dowolnego miejsca na świecie możesz zarządzać swoimi osłonami i imitować obecność. Chcesz
wpuścić sąsiada? A może uchylić bramę kurierowi, by bezpiecznie zostawił paczkę w garażu?
Scenariuszy jest wiele, a dom dostosowuje się do Twojego trybu dnia. W aplikacji myKRISPOL
możesz tworzyć wygodnie harmonogramy  dla swoich urządzeń - grupuj, wybieraj czas uruchomienia
scen.

SMART – wiele możliwości
Dom, garaż wolnostojący, biuro, domek letniskowy? Teraz z poziomu jednej aplikacji możesz
zarządzać nawet 30-toma urządzeniami, a dodatkowo integrować myKRISPOL ze światem IoT.
Głosowe sterowanie przydaje się, gdy masz zajęte ręce. Są sytuacje, kiedy zwyczajnie nie możesz
zareagować, bo właśnie gotujesz, malujesz sufit, czy skręcasz meble, wówczas z pomocą przychodzi



asystent głosowy. Wykorzystaj swój głos do sterowania, a automatyczne rolety, żaluzje czy brama
garażowa wykonają zadanie za Ciebie.
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