Haal meer
comfort in huis

Ontdek de
mogelijkheden
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Voordeur / gang

ís van alle gemakken voorzien. Of toch niet?
Kan ook uw woning nog een flink stuk comfortabeler worden
gemaakt? Valt er ook bij u veel te winnen op het gebied van
veiligheid? Voor nu en met het oog op de toekomst? Wij denken
eerlijk gezegd van wel. Maar neem gerust deze brochure door ter
inspiratie. Of praat erover met uw UNETO-VNI ComfortInstallateur.
Hij zet graag alle mogelijkheden voor u op een rij.

Keuken
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Badkamer

Prettig wonen in een vertrouwde omgeving.
Waarschijnlijk is comfort in de loop der jaren
steeds belangrijker voor u geworden. En uw huis
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Slaapkamer

Werkkamer

Het onderzoek naar comfort
maatregelen is uitgevoerd door:
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Woonkamer
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Zolderkamer
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Buitenlamp met infraroodsensor.
Gaat automatisch aan zodra
iemand in de buurt komt.

Welkom!
Dankzij een deurintercom
met video kunt u overal
in huis zien wie er aanbelt.
Wel zo prettig.

De entree van uw huis: meer dan alleen een in- en uitgang.
Het is de plek waar u familie, vrienden en kennissen begroet en
uitzwaait. Waar u ongenode gasten buiten houdt. Waar voor uzelf
het genieten van het thuis zijn begint. Logisch dat u stilstaat bij
kwesties als veiligheid, toegankelijkheid en gemak.
+ Gangverlichting met sensor; gaat bij binnenkomst automatisch aan als er
onvoldoende daglicht is.
+ Wist u dat het geluid van de deurbel versterkt kan worden via uw
muziekinstallatie?
+ In uw meterkast komt alle techniek samen: zoals een energiemeter met
software die inzicht geeft in uw energieverbruik.

Een deurklink: kost minder
kracht dan een deurknop.

Inbraakalarmen zijn tegenwoordig
zeer eenvoudig in- en uit te schakelen.
04 Voordeur / gang

Altijd zicht op uw bezoek met de video-deurintercom.
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Uw gordijnen openen
of sluiten met één druk
op de knop? Het kan.

Luister naar de muziek op uw telefoon
via de speakers in het plafond.

Handig: de verlichting
regelen met behulp
van uw tablet.

Uw woonkamer is een bijzondere plaats.
In geen andere ruimte wordt zo intensief
geleefd als hier. Dus welke bijzondere wensen
heeft u? Of verwacht u te hebben met het
oog op de dag van morgen? Bespreek ze
met uw UNETO-VNI ComfortInstallateur.
Hij kan installaties koppelen voor meer
comfort en veiligheid. En u helpen bij het
besparen van een heleboel energie.
+ Laat drempels verwijderen voordat ze vervelende
obstakels worden.
+ Uw muziekinstallatie gaat automatisch zachter
wanneer iemand aanbelt.
+ Heeft u al een programmeerbare cv-thermostaat?

Romantisch vuurtje?
U stelt de gashaard in met
een afstandsbediening.

Van wandcontactdozen heeft
u er eigenlijk nooit genoeg.

De verlichting dimt u voortaan hightech.

Easy

living

06 Woonkamer

Behaaglijk op de bank en alles onder controle.
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Lekker

Misschien bent u bourgondisch ingesteld en
staat u graag in de keuken. Misschien houdt u
het liever simpel. Feit blijft dat uw UNETO-VNI
ComfortInstallateur uw leven ook hier een stuk
comfortabeler kan maken. Voorbeeld: het wordt
er sneller warm dan in de rest van het huis.
Met een thermostaat op uw radiator kunt u de
temperatuur apart instellen.

wonen

+ Stel, u zou gas en elektra in één keer
kunnen afsluiten. Toch wel een veilig idee.
+ Heeft u al zo’n uitermate praktische éénhendelmengkraan?
+ Gaat u grondig verbouwen? Dan maakt uw 			
UNETO-VNI ComfortInstallateur een ontwerp voor u.

Een goede afzuiginstallatie
maakt een wereld van verschil.

De meeste inductiekookplaten hebben een tiptoetsbediening.

Dankzij de Quooker heeft
u altijd kokend water uit
de kraan. Handig voor
een snelle kop thee of soep.
Of voor het klaarmaken
van pasta.
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Kokkerellen wordt extra leuk met de juiste apparatuur.

Een inductiekookplaat:
veilig, zuinig, makkelijk schoon
te houden en mooi om te zien.
Mét wokfunctie!
Keuken 09

Dag
badkamer,

Een elektrisch verwarmde
spiegel beslaat niet: scheren
of opmaken kan gelijk.
Goed regelbare
ventilatie: vooral
in natte ruimtes
erg belangrijk.

hallo
weldaad

Een thermostaatmengkraan.
Supermakkelijk, superveilig.

Douche zonder
douchebak: chic.
En u loopt in en uit
zonder te struikelen.

Geen files dankzij een
dubbele wastafel.

Aanzienlijk minder
kans op uitglijders dankzij
de antislipvloer.

Met vloerverwarming komt
u fluitend de winter door.

Vermoedelijk doet uw badkamer prima dienst. Alleen: is het
niet eens tijd voor een upgrade? Voor iets meer comfort?
Uw UNETO-VNI ComfortInstallateur kan het voor u regelen.
Al na een paar relatief simpele ingrepen begint u zich in een
spa te wanen. Terwijl u het milieu ontziet – uit douchewater
kan bijvoorbeeld warmte worden teruggewonnen.

Zo wordt uw badkamer wel erg wellness.
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Badkamer

Vrijwel alle thermostaatmengkranen zijn uitgerust
met een temperatuurbegrenzer.

+ Nog meer genieten?
Dan is een sauna een optie.
+ Of een infraroodcabine.
+ Zijn de wanden sterk genoeg
voor de eventuele montage
van handgrepen?
+ Verlichting met sensor:
gaat automatisch uit als er
niemand in de ruimte is.
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Niet uit bed
te krijgen

Ventilatie die bij de
ruimte past: goed voor
uw nachtrust, goed
voor uw gezondheid.

Ventilatiesystemen zijn er in alle soorten en maten.

Ook ’s nachts een
behaaglijk klimaat.
Fijn idee: vanuit bed alle apparaten en lichten uitzetten
met één simpele druk op een knop.

Heel veel mensen gebruiken hun slaapkamer om
in te slapen. Maar als het aan ons ligt, dan laat
u de master bedroom morgen nog ombouwen tot
ruimte om in te zíjn. Want waarom zou u niet
volop genieten van de laatste uurtjes van uw dag?
Of van de eerste uurtjes van de volgende ochtend?
+ Ontspannen wakker worden? Uw UNETO-VNI ComfortInstallateur kan uw wekker aansluiten op een of meer lampen.

Iemand die aanbelt komt
op tv en u doet open
met de afstandsbediening.
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Slaapkamer

+ Voor uw oriëntatie ’s nachts is licht in de plint een idee. 		
Ook met bewegingssensor.
+ U kunt een wastafel in uw slaapkamer laten aanbrengen:
hoeft u bijvoorbeeld ’s nachts niet naar de badkamer voor een
glaasje water.
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Raamdecoratie met afstandsbediening.

+ Verlichting in uw boekenkast geeft
een fijne sfeer.
+ Wordt er aangebeld? Op uw tablet ziet
u wie het is en kunt alvast opendoen.
+ Eenvoudig te bedienen thermostaat
op uw radiator.

Het

betere
werk

Overal hoogwaardige
draadloze internetverbindingen: essentieel voor
bijvoorbeeld beeldbellen.
Uw werkkamer snel op precies
de juiste temperatuur.

Aangesloten op de
inbraakbeveiliging.

Ongestoord aan de slag in uw werkkamer. Een stoel, een bureau, een
computer en een leeslamp; veel meer heeft u niet nodig. Tenzij u zegt:
ik gun mezelf een bepaalde luxe. Een omgeving waarin ik graag ben
en meer gedaan krijg. In dat geval kan uw UNETO-VNI ComfortInstallateur u adviseren over de opties. En dat zijn er best wat.

Uw UNETO-VNI ComfortInstallateur tovert al uw
kabels weg.

Op uw gemak een berg werk verzetten.
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Werkkamer
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Rustig in de
bovenkamer

Een rook- en brandmelder.
Kan aan de andere rook- en
brandmelders worden gekoppeld
zodat ze elkaars alarm overnemen.

Voldoende lichtpunten: een must
in kamers met kleine ramen.

Kinderkamer, logeerkamer of extra studeerkamer:
met een zolder kunt u alle kanten op. Maar wat de
bestemming ook is, samen met uw UNETO-VNI
ComfortInstallateur kunt u sowieso veel doen om de
leefbaarheid van de ruimte te vergroten. Denk aan
het plaatsen van airconditioning: in de zomer kan het
immers bloedheet worden onder daken.
+ Vergeet de gas- en koolmonoxide-detectoren niet:
losstaand of doorgeschakeld naar een centrale.
+ Heeft u al zonnepanelen op uw dak?
+ Er komt een dag dat wasmachines aangaan zodra de zon
begint te schijnen.

Er bestaan systemen
waarmee u de temperatuur
per ruimte kunt instellen.

De deurklink is
teruggebogen zodat u
niet kunt blijven haken.

Uw UNETO-VNI ComfortInstallateur
is dé expert op het gebied van
energiezuinige combiketels.
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Een fijne plek voor dierbare mensen.

Zolderkamer 17

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland is een initiatief van
diverse partners in de elektrotechnische sector. Universiteiten, eindgebruikers,
opdrachtgevers, fabrikanten en installatiebedrijven bundelen hier hun kennis.
En ontwikkelen een gemeenschappelijke visie op de toekomstige rol van de
UNETO-VNI ComfortInstallateur. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van
wooncomfort en -plezier.
Stichting KIEN Horsten 1 - 5612 AX Eindhoven
E kantoor@stichtingkien.nl - W www.stichtingkien.nl

OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch
InstallatieBedrijf. Wij ondersteunen werkgevers en werknemers bij het
(door)ontwikkelen van hun expertise en vakmanschap. Ook willen we jong
en oud kennis laten maken met deze boeiende branche. Een van de projecten
waarmee we dat doen is Technologie Thuis Nu! In een modelwoning laten
we zien hoe je langer, veiliger en comfortabeler thuis kunt blijven wonen.
OTIB Korenmolenlaan 4 - 3447 GG Woerden
T 0800 - 885 58 85 (kosteloos) - E info@otib.nl - W www.otib.nl

Wonen op z’n comfortabelst
We zijn aan het einde gekomen van deze rondleiding. Hopelijk hebben we u geïnspireerd.
Meer comfort in uw leven hoeft lang niet altijd een grote ingreep te betekenen.
Hetzelfde geldt voor meer veiligheid. Of voor het realiseren van een omgeving waarin
u ook in de toekomst prettig kunt blijven wonen. Weet u al welke kamer het eerst aan
de beurt komt? Of wilt u gewoon rustig beginnen met een vrijblijvend gesprek?
Ga dan vandaag nog naar www.uneto-vni.nl/comfortinstallateur en vind snel een
ComfortInstallateur bij u in de buurt. Vervolgens kunt u samen en natuurlijk geheel
vrijblijvend de mogelijkheden verkennen.
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Gaat u in zee met een onderneming die lid is van UNETO-VNI, dan bent u
verzekerd van deskundig advies. Van de expertise om met de juiste installatie
bij te dragen aan uw comfort. Van goede service door de jaren heen.
Als werkgeversorganisatie voor installatiebedrijven en de elektrotechnische
detailhandel zetten we ons in voor vakmanschap, professionaliteit en
betrouwbaarheid. We doen er alles aan om te zorgen dat onze leden solide
diensten en producten leveren. Zo’n vijfduizend installateurs en 1350 elektronicawinkels hebben zich inmiddels bij ons aangesloten.
UNETO-VNI Bredewater 20 - 2715 CA Zoetermeer
T 079 325 06 50 - E info@uneto-vni.nl - W www.uneto-vni.nl/consumenten
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