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סמארט הום ישראל הינה נציגה בלעדית 
בארץ של מספר חברות:

   חברת Smart Home Group USA - מערכות הבית החכם
   חברת Resound - רמקולים להתקנה חיצונית ופנימית

Art Speaker רמקולי תמונה   

:Smart G4 - 4 מוצרי דור

סמארט הום ישראל משווקת את מוצרי דור Smart G4 - 4 של 
הפעלה  חוויה,  מספקים   4 דור  מוצרי  החכם.  הבית  מערכות 

ידידותית, נוחות תכנון ועיצוב חדשני.
לוחות ההפעלה החכמים משתלבים בכל סגנון עיצוב, הבקרים 
וההתקנה  סטנדרטיים  חשמל  ללוחות  מותאמים  החכמים 

וחיווט הלוחות יכולים להיעשות ע”י כל חשמלאי.
בכל  לשנות  יוכל  שהלקוח  כך,  תוכננה   Smart G4 מערכת 
עת את אופן ההדלקות, בניית תרחישים וכל זאת ללא צורך 

במחשב.
ביצוע שינויים, תוספות במהלך הבניה ואפילו לאחר המסירה 
והתקנת המערכת, יכולים להיעשות בקלות, בנוחות ובחסכון 

גדול בעלויות.
ביצוע תשתיות החשמל עבור מערכת Smart G4 הינו פשוט, 
וחומרים  ציוד  מורכבים,  והכשרה  ידע  מצריך  ואינו  מהיר 

מיוחדים, ויכול להיעשות ע”י כל חשמלאי.

חזון החברה:

ותעשיה  ציבורי  רוויה,  ובניה  פרטי  בית  וקיים,  חדש  מבנה,  בכל 
מערכת  תתוכנן  שייבנה,  בית  בכל  חכם.  בית  מערכת  תותקן 
מערכות  חכם.  חשמל  מערכת  להתקנת  שתתאים  כך  החשמל, 

החשמל המוכרות לנו היום יהיו היסטוריה.

בית חכם לכל אחד
Smart Home for Any One

החברות  בין  להיות  יעד  לה  שמה  ישראל  הום  סמארט  חברת 
המובילות בתחום הבתים החכמים.

המשתלב  ומתקדם  יעיל  חדשני,  בעיצוב  מצטיינים  מוצרינו 
לה  שמה  ישראל  הום  סמארט  המודרני.  האדריכלי  התכנון  עם 
ידי  על  וזאת  בתחום  טכנולוגית  המובילים  בין  להיות  למטרה 

מחשבה יצירתית וחדשנית  ופורצת דרך.
אבני היסוד של סמארט הום ישראל מושתתות על מתן שירות 
וגם  הפרויקט,  תהליך  כל  לאורך  מקצועי  ליווי  ואיכותי,  אמין 

לאחר סיומו.
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נשמח לעמוד לשירותכם:
Tel. 03-9030303  |  www.smarthome-israel.co.il

חברת סמארט הום ישראל הינה נציגתה הבלעדית בישראל של 
גרופ )ארה”ב( ומשווקת מערכות בית חכם  חברת סמארט הום 
פרטיים.  וללקוחות  לפרויקטים  ומתקינים,  חשמלאים  למפיצים 
הייחודיים  ובפתרונות  ההתקנה  בקלות  ניחנות  החברה  מערכות 

לכל פרויקט ודרישה.


