
Wij maken het. 
         U beleeft het!

Emenem Building Automation
Emenem vertaalt uw woonwensen naar 
een complete invulling van alle installaties. 
Centraal staan hierbij de integratie van 
technologie en diensten ten behoeve 
van een betere kwaliteit van wonen en 
leven. Er wordt gebruik gemaakt van 
bewezen technologieën met een duur- 
zaam karakter. U wordt geheel ontzorgd. 
Emenem adviseert, coördineert en 
begeleidt, vanaf uw eerste idee tot en 
met de oplevering. Ook na de realisatie 
blijven wij u van dienst.

Beter Leven

Woningautomatisering verhoogt de kwaliteit van 

leven. Beter Leven is een concept voor de complete 

woning en richt zich op wonen, communiceren, 

informeren, verzorgen, ontzorgen en entertainen. 

Alle installaties worden volledig geïntegreerd in 

een eenvoudig te bedienen touchpanel.

Beter Leven Dynamiek

informatie: www.emenem-buildingautomation.nl

Alle denkbare functies komen binnen 

handbereik van de bewoner. Geen separate 

bedieningen maar alles fraai geïntegreerd op 

een luxe touchpanel. Zelfs de keukenappara-

tuur meldt zich als de temperatuur van de 

oven bereikt is.

Beter Leven Residentie

Beter Leven Zorg Beter Leven Senior

Door slimme automatisering in combinatie 

met een eenvoudige, intuïtieve bediening 

worden alle functies voor cliënt en zorgver-

lener beschikbaar gesteld. Hiermee bereiken 

we dat de bewoners langer zelfstandig en 

minder afhankelijk kunnen wonen. Iedereen 

kan met het Beter Leven Concept zijn woning 

compleet bedienen. Met de zorgtoepassing 

is dit ook mogelijk voor mensen met lichte 

tot zware lichamelijke beperkingen.

Snel en zakelijk past bij de hedendaagse 

maatschappij. Internet is niet meer weg te 

denken en daarmee ook niet de opkomst van 

de Ipad en Iphone. Naast bediening via een 

touchpanel kan ook gekozen worden om de 

woning te bedienen via de Apple devices.

Het gebruiksgemak zit hem in het intuïtieve 

touchpanel. Grote knoppen met heldere kleuren. 

Geen complexe afstandsbedieningen meer. 

Alleen de funkties die gebruikt worden zijn 

zichtbaar in een layout die de gebruiker wenst. 

Deze layout blijft hetzelfde ook al wordt de 

televisie vervangen.


