
s neobmedzenými možnosťami

IntelIgentnÝ
DOM

... splní Vám každé želanie
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www.domintell.sk
domintell@domintell.sk

Všetky moduly
vyrábané v Belgicku

= kvalita

Dohodnite si stretnutie 
tel.: 0905 268 803

Kompletný sortiment
od jedného výrobcu
= fungujúci systém

Možnosť vlastných zmien
v programe, slovenské
rozhranie = nezávislosť



OSVETLENIE | VYKUROVANIE | CHLADENIE | ŽALÚZIE | ROLETY | MARKÍZY | BRÁNY | ZÁSUVKY
SPOTREBIČE | TECHNOLÓGIE | MULTIMÉDIÁ
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- pohodlie, bezpečie, úspora energií…
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Vaše bývanie ľahko zútulnite 
rôznymi svetelnými scénami 
zo spínaných či stmievaných 
svetiel podľa momentálnej ná-
lady. Môžete zopnúť a stmievať 
akékoľvek zdroje svetla, vrátene 
energeticky efektívnych LED 
svietidiel.

Hrajte sa s  farebnými tónmi 
RGB LED svetiel a  vytvorte si 
príjemnú pohodovú atmosféru 
na oddych či oslavu.

Vaše schody či dlhé chodby môžu byt v noci bezpečne podsvietené nočným osvetlením, ktoré sa na 
svitaní automaticky vypne. Ako orientačné svetlo Vám môžu poslúžiť aj samotné DOMINTELL ovládače 
s nastaviteľným podsvietením displejov či tlačidiel.

Záhrady, fontány a bazény vyznejú ešte viac pri dekoratívnom osvetlení, ktoré sa pomaly zažne na súmraku.

Pri nočnom príchode domov sa rozsvieti svetlo pred garážou či na prístupovom chodníku.

Systém Domintell Vám umožní aj šetriť – po odchode z domu, alebo pred spaním, automaticky vy-
pne všetky svetlá v dome. Vonkajšie osvetlenie stlmí na 30%, alebo po Vami zvolenej nočnej hodine, 
sa vypne úplne.
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Rozžiarte svoj domov svetelnou fantáziou!

RD N. Mesto n. V., ovládanie klasické a RGB LED osvetlenie, podlahové 
vykurovanie, chladenie, brány, ČOV, zavlažovanie…
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V  každej miestnosti vo Vašom 
dome môžete kúriť či chladiť 
podľa Vami zvoleného tepelné-
ho režimu – v detskej izbe bude 
zväčša o niečo teplejšie, v spál-
ni príjemný chládok na spanie, 
v obývačke večerná idyla…

S  DOMINTELLom si môžete 
vytvoriť ľubovoľné množstvo 
režimov, ktoré budú pracovať 
automaticky alebo s možnosťou 
prepínania podľa Vašich mo-
mentálnych potrieb.

Tepelné režimy komfortne a efektívne regulujú vykurovanie v  celom dome - ráno o 6:00 zopnú 
kúrenie v kúpeľni, po Vašom odchode do práce kúrenie šetrne stiahnu… v detskej izbe opäť zopnú 
o 14:00 a po 16:00 Vás už bude očakávať vyhriata obývačka.

Ani Vaše chodníky či dažďové okapy „neprídu skrátka“ – pri poklese vonkajšej teploty alebo po sne-
hovej nádielke budú primerane vyhrievané a tak si napríklad ráno nebudete musieť lopatou „preko-
pávať“ cestu do práce.

VYKURO
VANIE

V lete príjemný chládok, v zime teplučko. Doprajte si pohodu…

Administratívna budova, ovládanie osvetlenia vrátane LED, podlahové 
vykurovanie, chladenie, žalúzie, rolety, brány, zavlažovanie, ohrev tera-
sy a chodníkov, rekuperácia, TČ, dieselagregát…
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Zverte svoje žalúzie či rolety 
DOMINTELLu – ten sa postará 
o  presvetlenie domu, tepelnú 
pohodu i  ochranu súkromia. 
Ovládať ich môžete aj sami dia-
ľkovým ovládačom alebo iPho-
ne-om.

Pomalé naklopenie žalúzií 
vpustí cez okno prvé lúče sln-
ka, ktoré Vás ráno príjemne zo-
budia. Za súmraku sa zatiahnu 
v celom dome rolety a ochrá-
nia Váš domov pred nežiaduci-
mi pohľadmi zvonku.

Po odchode do práce alebo na dovolenku sa rolety zatvoria a zabránia nevítaným hosťom vniknúť dnu 
do domu.

Aj tieniaca technika môže pomôcť šetriť – počas horúceho leta sa najprv naklopia žalúzie a vytvoria prí-
jemný chládok a až keď to nepostačuje, spustí sa po chvíli klimatizácia.

Meteostanica, snímajúca intenzitu slnečného svetla či vetra, zatvorí cez slnečný obed rolety alebo vytiahne 
žalúzie či markízy, aby ich nepolámal silný vietor.

Prišla k Vám návšteva? Bránu do dvora či garáže už nebude musieť ísť otvárať manželka, ale ich pohodlne 
otvoríte z rôznych častí vášho domu.Ža
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RD KE, ovládanie osvetlenia, vykurovanie, žalúzie, vírivka, bazén…

Nechajte sa zatieniť - kedy len chcete…
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Ochráňte svoj majetok ovlá-
daním elektrických zásu-
viek  – v  nočných hodinách 
alebo v  čase neprítomnosti 
DOMINTELL bezpečne vypne 
vybrané zásuvky, rúru, bojler, 
umývačku, práčku…

Vo vašom dome sa budú 
nachádzať rôzne spotrebiče 
a  technológie (bazénové čer-
padlá, zavlažovanie, rekuperá-
cia…), nad ktorými môžete 

mať tiež neustálu kontrolu. Mnohé z nich môžu fungovať v rôznych automatických režimoch (zavla-
žovanie, bazénová technika…).

DOMINTELL navyše zlúči všetky použité technológie do jediného systému, čím sa zjednoduší obslu-
ha a zvýši sa komfort bývania.

TECHNO
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RD Nitra, ovládanie osvetlenia, podlahové vykurovanie, žalúzie, klimati-
zácie, ohrev chodníkov, multimédiá, brány…

Doprajte pohodlie i bezpečnosť svojim blízkym…



Doprajte si možnosť počúvať 
hudbu z  CD, DVD, či MP3… 
kdekoľvek ste vo vašom dome.

Nastavte si ľubovoľný počet 
rozhlasových staníc, predvoľte 
si úrovne hlasitosti a stereováhy 
pre každú zvolenú stanicu a pre 
každú miestnosť samostatne.

DOMINTELLom jednoducho 
ovládajte hudbu či hovorené 
slovo z  ktoréhokoľvek miesta 
v dome.

Zahoďte množstvo diaľkových ovládačov a ovládajte video, TV, hifi vežu, domáce kino… svetlo, žalúzie… 
jediným ovládačom.

Po celodennej práci sa pohodlne posaďte a stlačte jediné tlačidlo - žalúzie sa zatvoria, rozsvieti sa tlmené 
svetlo na stenách, zapne domáce kino či rozozvučí príjemná hudba… oddychujte a nechajte sa DOMIN-
TELLom rozmaznávať.
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RD Púchov, ovládanie osvetlenia vrátane RGB LED, konvektory, podla-
hové vykurovanie, žalúzie, brány, zavlažovanie…
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Dobrá hudba či film? Na dosah ruky, kdekoľvek…



ktoré vás presvedčia  ...
DIZAJNY,

... splní Vám každé želanie
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LCD displeje,
podsvietené tlačidlá
= elegantné riešenia

www.domintell.sk
domintell@domintell.sk

Dohodnite si stretnutie 
tel.: 0905 268 803

Tlačidlá rôznych tvarov, 
farieb, materiálov

= široký výber

Tlačidlá ľubovoľných
výrobcov

= neobmedzený cenou
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DOTYKOVÁ OBRAZOVKA, DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE

DOMINTELL DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
| farebná obrazovka na ovládanie celého Domintell domu, videovrátnik

DOMINTELL DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE
| diaľkové IR ovládače v prevedení hliník a plast

DOMINTELL LCD DISPLEJE
| programovateľné displeje na ovládanie zariadení, 

teploty a hudby v miestnosti
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DOMINTELL CLASSIC
| programovateľné tlačidlá, LCD displeje, IR prijímače, detektory pohybu

DOMINTELL CLASSIC
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DOMINTELL RAINBOW, ECO LINE

DOMINTELL RAINBOW
| programovateľné tlačidlá, LCD displeje

DOMINTELL ECO LINE
| programovateľné tlačidlá
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DOMINTELL – BTICINO

DOMINTELL v dizajne BTICINO AXOLUTE
| programovateľné tlačidlá, LCD displeje, IR prijímače, detektory pohybu

DOMINTELL v dizajne BTICINO LIGHT TECH
| programovateľné tlačidlá, LCD displeje, IR prijímače, detektory pohybu
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DOMINTELL – NIKO, LITHOSS, DIAMETRAL

DOMINTELL v dizajne NIKO
| programovateľné tlačidlá, IR prijímače, detektory pohybu

DOMINTELL v dizajne LITHOSS
| programovateľné tlačidlá - široká paleta tvarov, farieb, materiálov (nerez, mosadz, chróm, nikel, grafit, bronz, meď, plast)

DOMINTELL v dizajne DIAMETRAL
| programovateľné tlačidlá v luxusných rámčekoch – Swarovski, zlato, striebro, karbonové vlákno a dekorácia z prírodných listov
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MECHANICKÉ TLAČIDLÁ -  GEWISS a iné ...
| Domintell dom môže byť ovládaný mechanickými tlačidlami ľubovoľných výrobcov, čím užívateľ získava neobmedzený výber akýchkoľvek 

dizajnov.


