
for lean living.

We maken kennis in onze showroom of komen 
ter plaatse. Aan de hand van je wensen en 
de plannen van de architect bespreken 
we de mogelijkheden. Geloof ons, met de 
technologie van KNX zijn die quasi eindeloos.
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Op basis van het gesprek maken wij een 
offerte op. Die is heel gedetailleerd en 
bevat alle relevante info en tools, van 
nodige sturingsborden tot een design 
bedieningspaneel.

2.

Eens goedgekeurd, tekenen wij het volledige 
ontwerp van de automatisatie uit. We werken 
met veel oog voor detail en zorgen voor een 
solide basis voor alle toestellen. 

3.

Voor de uitvoering werken we samen met gelijkgestemde 
experts. Ons eigen team plaatst de stuurborden, IT racks, audio 
video racks, gemotoriseerde ophangbeugels en apparatuur 
zoals TV’s, projectoren, speakers, acces points.  
Ervaren elektriciens zorgen dan weer voor bekabeling, 
stopcontacten, lichtarmaturen en co.

4.

Wij connecteren alles onderling en programmeren bepaalde 
scenario’s. Met één druk op de knop roep jij ze op … comfort to 
the next level! Je kan ook makkelijk zelf scenario’s toevoegen, 
aanpassen of verwijderen. De nachtmodus of ontwaakstand 
net iets anders instellen? Je hoeft geen beroep te doen op ons 
want je hebt zelf alle sleutels in handen!

5.

Ook na de installatie blijven we je aanspreekpunt met 
verschillende premium supportoplossingen op maat. 
Mocht er onverhoopt een softwareprobleem of andere storing 
opduiken, helpen we je snel en efficiënt verder.

6.
Stationsstraat 25
B-9950 Lievegem

09 395 41 00
info@cleverr.be www.cleverr.be

Wij vertrekken vanuit jouw wensen en 
zetten onze kennis en gedrevenheid in 
voor een installatie die er 100% bij aansluit. 
Wat jij wilt, hoe je het wilt!

Een benadering die al diverse malen 
bekroond werd met awards van onze 
partners KNX & Savant.

Ons clever maatwerk werd 
al geïntegreerd in tal van 

residentiële en industriële 
projecten. Neem een kijkje op

Winnaar - KNX Innovation Award
2016

Winnaar – KNX Innovation Award 
2017

Winnaar – Savant Outstanding Performance Award
2019

Loxone Gold Partner
2020

Winnaar – KNX Innovation Award 
2021



6.45 u

De wekker gaat af, de verlichting 
wordt zachtjes opgedimd terwijl 
de lamellen lichtjes kantelen om 
de eerste zonnestralen binnen 
te laten. Nog even snoozen om 
daarna met een fijn gevoel de dag 
te starten.

7.00 u

In de badkamer word je 
verwelkomd door het warm 
lichte én de aangename 
kamertemperatuur. Op de 
achtergrond speelt onze favoriete 
ochtendplaylist.

7.30 u

Nog even gezellig ontbijten 
en hop, tijd om te vertrekken. 
Met een tik wordt het alarm 
ingeschakeld, de verlichting en 
toestellen gaan uit en ook de 
verwarming schakelt een paar 
graden lager.

12.00 u

Thuis voor de lunch. Snel 
nog even de camerabeelden 
checken? Met een klik op de 
remote kan je in één oogopslag 
de omgeving controleren.

12.30 u

Na een lichte lunch de middag 
sportief inzetten? Sleutels hoef 
je niet meer op zak te hebben 
bij het joggen. Je gsm zorgt niet 
enkel voor motiverend muziek 
maar geeft je ook toegang tot de 
woning.

14.00 u

De poetshulp arriveert en komt 
binnen via een unieke cijfercode. 
Alarm uit, verwarming aan en 
haar favoriete muziek begint te 
spelen. Warm welkom! Als ze klaar 
is, kan ze via één druktoets alles 
uitschakelen en wordt het alarm 
opnieuw actief.

17.00 u

Na de school-en werkuren 
nog even met de voetjes in 
het zwembad? Skimmers, 
temperatuur of de correcte 
ph-waardes? Alles vlekkeloos 
geïntegreerd en geregeld via 
de handige touchscreen. 

19.00 u

Nog wat tv-kijken om de avond 
af te sluiten? Met één druk op 
de afstandsbediening komt de 
tv tevoorschijn, meteen op je 
favoriete zender en met het 
gewenste volume.

22.30 u

Tijd om te gaan slapen. Selecteer 
de nachtmodus op je app. 
Lichten, tv, audio gaan uit, 
het alarm gaat aan. Shttt, de 
slaapkamergordijnen zijn al dicht. 
Slaapwel!

Gebouwen die meegaan op jouw 
ritme. Die aan één signaal genoeg 
hebben om te weten wat jij wilt … 
Beleef je dagen vanaf nu cleverr!

A cleverr day


