
Pakiet Salon XXI wieku - SNG Home
w inwestycji Oaza przy Włościańskiej

nowy standard instalacji elektrycznej 

w Twoim apartamencie

www.snghome.pl

Salon na miarę XXI wieku

To innowacyjne rozwiązanie wprowadzające Twój salon w XXI wiek. 
Dzięki niemu osobiście doświadczysz korzyści jakie dostarcza 

system “inteligentnego domu”. 

W przyszłości sam zdecydujesz, czy chcesz go rozbudować.

całkowicie BEZPŁATNIE

www.opw.com.pl



STANDARD PRZYSZŁOŚCI 
SALON XXI wieku - SNG Home 
Myśląc o Twoim najwyższym komforcie i dbając o Twoje bezpieczeństwo, 
oszczędności i prestiż, mieszkania w inwestycji “Oaza przy Włościańskiej” 
wyposażyliśmy standardowo w PRE:instalację systemu inteligentnego domu oraz 
pakiet Salon XXI wieku - SNG Home

Prosta
i intuicyjna 
obsługa

Zobacz 
jakie to proste

POZNAJ KORZYŚCI 
 

Wybór należy do Ciebie

Denerwuje Cię duża ilość włączników na ścianie? Proponujemy 
Ci nowoczesne i intuicyjne rozwiązanie. Dzięki pakietowi 
Salon XXI wieku - SNG Home możesz sterować wieloma funkcjami
z jednego estetycznego przycisku skonfigurowanego pod Twoje 
indywidualne potrzeby. Mogą to być przykładowo lampa, roleta, 
scena kolacja, czy funkcja “wyłącz wszystko”.  

Boisz się nowoczesnych technologii? 

A może myślisz, że inteligentne 

rozwiązania są skomplikowane? 

Nic bardziej mylnego. W 100% Twojej 

instalacji wykorzystamy klasyczne 

“pstryczki”, których obsługę przecież 

dokładnie znasz.

Jeden “klik” 
i wszystko 
gaśnie

Wygoda ponad 
wszystko

Ty decydujesz 
CO, GDZIE, 
KIEDY i JAK

Przecież nie od razu 
Kraków zbudowano

Czy nie wygodnie byłoby włączać 

i wyłączać oświetlenie w całym 

salonie tylko jednym przyciskiem? 

Już nie musisz wyłączać każdej 

lampy z osobna. Wychodząc z salonu 

jednym kliknięciem możesz wyłączyć 

wszystkie lampy podłączone do 

systemu SNG Home.

Wyobraź sobie mieszkanie, które 

dopasuje się do Ciebie, a nie Ty do 

niego. Pakiet Salon XXI wieku daje 

Ci możliwość dokonywania zmian 

w dowolnym czasie bez kucia ścian, 

bałaganu i nerwów. Dzięki niemu 

dopasujesz swój apartament do 

Twoich zmieniających się z biegiem 

czasu potrzeb. 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

jeden zgrabny przycisk?“Klawiatura” na ścianie, czy...

SNG Home
info@snghome.pl
+48 (22) 10 10 900  
Salon Pokazowy, ul. Grzybowska 6/10, Warszawa

OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ SP. Z O.O.
01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 
sprzedaz@opw.com.pl
Inwestycja „Oaza przy Włościańskiej“: ul. Gąbińska 2, Warszawa


