Smarta hem

Livskvalitet in i minsta detalj

Tänd, släck och dimra

Det smarta hemmet beskrivs ofta som en framtids
vision, men du som flyttar in i en bostad i Kreatören
har framtiden som standard. Ditt nya hem är näm
ligen utrustat med SmartLiving, ett system som är
skapat för ett modernt och hållbart liv. Få koll på
värme-, vatten- och elförbrukning. Du styr allt från
en surfplatta som sitter monterad på väggen i hallen
eller via en app i din mobiltelefon. Sitt tillbakalutad
i soffan med en kopp kaffe och se din energiförbruk
ning i realtid. När du får koll på förbrukningen är det
lättare och roligare spara både pengar och miljö.

Brukar du glömma att släcka lampan när du rusar
iväg hemifrån? Med SmartLiving kan du styra belys
ningen på distans. Släck lampan enkelt med appen
när du åker hissen ned. Vill du mötas av mysbelys
ning i hallen när du kommer hem? Tänd ljuset igen
på vägen hem från jobbet så att lampan lyser när du
öppnar dörren. Appen hjälper dig att tända, släcka
och dimra belysningen på distans.

Koppla av när du är borta

Digital grannsamverkan

Har du bokat en weekendresa till London med bästa
vännerna? SmartLiving är inte bara bekvämt på
hemmaplan, det bidrar även till en ökad säkerhet när
du reser bort. Tänd och släck lamporna på distans
med hjälp av appen. Det är en trygghet för att hålla
obehöriga på avstånd. I systemet finns också brand-,
översvämnings- och inbrottslarm som standard. Med
SmartLiving bor du i ett säkrare hem som låter dig
koppla av när du är bortrest.

Med dina grannar kan du även använda SmartLivingsystemet för att skapa extra trivsel tillsammans. Den
digitala plattformen är perfekt för att dela information
med vännerna i trapphuset om gemensamma aktivi
teter. Håll reda på vad som händer i grannskapet.
Boka en härlig sommarlunch på den gemensamma
terrassen eller läs mer om årsmötet via appen.

Välkommen hem till framtiden

