WIJ GELOVEN IN EEN VEILIG,
TOEGANKELIJK EN COMFORTABEL
HUIS VOOR IEDEREEN
E X P E R T O P H E T G E B I E D VA N V E I L I G H E I D E N V E R L I C H T I N G

Al jarenlang is Smartwares een expert op het gebied van veiligheid, beveiliging en verlichting. Ons
doel is om producten te creëren die het leven in en rond huis aangenamer, veiliger en comfortabeler
te maken. Met een breed scala aan preventie- en (brand)beveiligingsproducten, huisautomatisering
en verlichting biedt Smartwares toegankelijke producten die betaalbaar en gebruiksvriendelijk zijn
voor iedereen.Wij streven ernaar te allen tijde innovatief en oplossingsgericht te zijn en altijd te
denken vanuit de 'slimme manier van leven'.

Veiligheid voorop!
Al onze producten hebben duidelijke instructies, zijn zorgvuldig getest en voldoen aan de normen van verschillende Europese inspectiebureaus zoals KEMA, TÜV / GS en EMC / CE.
Elk huis moet tegenwoordig veilig zijn en worden beschermd. En niet te vergeten: comfortabel. Onze producten bieden alle mogelijke oplossingen om precies dat te creëren. Zonder
moeilijke handleidingen en installatieprocessen. En, heel belangrijk, producten die door onszelf
ontwikkelde apps hebben die op veilige Europese servers draaien, worden dagelijks door ons
persoonlijk beschermd, beveiligd en bijgewerkt.
Wij nemen veiligheid heel serieus.

Een slim huis voor iedereen
Wij specialiseren in het ontwikkelen van makkelijk instapklare huisautomatisering. Wat betekent
dit? We hebben meerdere gebruiksvriendelijke slimme producten die de thuissituatie bewaken,
controleren en analyseren. Denk aan brandveiligheidsdetectoren, camera's en lichtschakelaars
die via smartphone of tablet kunnen worden gecontroleerd en bestuurd, waar je ook bent!
Al onze slimme producten worden ontwikkeld en ondersteund vanuit ons eigen R&D Center te
Noordwijk, ooit gestart vanuit een incubatieprogramma bij het European Space Agency (ESA).
Zo heeft ons team van specialisten de gratis HomeWizard app ontwikkeld waarmee onze slimme
producten worden aangestuurd, geschikt voor de iPad, iPhone of Android tablet of smartphone.
Ons assortiment bestaat uit:
Smart home | Alarmsystemen | Deurbellen en intercoms
Beveiligingscamera’s | Functionele en decoratieve verlichting
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Meer informatie: www.smartwares.eu

