
Slim en comfortabel wonen,  
nu en later! 





Antonissen weet wat belangrijk is. Een woning die waakt over 

jou en je gezin. Een woonst die je eenvoudig kan bedienen 

via je smartphone. Eender waar of wanneer. Met ‘Smartbox+’ 

wordt je huis slimmer, zonder dat het complex wordt. Je woont 

precies zoals jij het wil. Comfortabel, veilig, duurzaam. En dat 

is een bewuste keuze. Zo realiseert Antonissen jouw droom om 

toekomstgericht te wonen in de stad.

Slim en comfortabel wonen,  
nu en later! 
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VOOR ELKE  
GELEGENHEID  
DE JUISTE SFEER

Het juiste licht is cruciaal voor de sfeer. Met de 

‘Smartbox+’ zijn er oneindig veel mogelijkheden 

om bij je thuis de perfecte stemming te creëren.

Tijdens het avondeten wil je immers een andere 

lichtsfeer dan wanneer je een boek leest of 

vrienden op bezoek krijgt.

De verlichting dimmen, lichtscènes instellen… 

Met één druk op de knop of één beweging op je 

smartphone verander je de hele sfeer van de 

woonkamer. Zelfs vanop afstand schakel je via je 

smartphone de verlichting aan of uit.

— 4 dimbare lichtkringen per entiteit.  

Optioneel kunnen ook een staanlamp of 

sfeerverlichting aangestuurd worden.



ALTIJD DE JUISTE 
TEMPERATUUR

Duotecno zorgt op elk moment voor de meest 

comfortabele temperatuur in uw appartement of woning.  

Via de 4 weektypes kiest u zelf uw eigen programma die 

volledig naar uw wensen wordt ingesteld. 

Ook vanop afstand kan je de verwarming aansturen, 

wanneer je onverwacht toch vroeger thuis zal zijn. 

 

Zo verhoog je je comfort en verbruik je minder energie, 

precies op het ritme van jouw leven.

COMFORTABEL,  
VEILIG ÉN EFFICIËNT

Dankzij “Smartbox+” in combinatie met de Twlilight 

module kan je in de woonkamer de zonwering (indien 

aanwezig) op het raam aansturen. Ze wordt afgestemd 

op de stand van de zon.  

Tijdens de koele wintermaanden kan je dan weer het 

systeem zo instellen dat de zonwering open blijft als  

de zon binnen schijnt. Zo wordt het lekker warm 

zonder extra energieverbruik.

— Optioneel kunnen ook de gordijnen automatisch 

aangestuurd worden via de applicatie. 

 

— Standaard kunt u 1 gordijn, zonnewering, screen of 

rolluik aansturen op de Smartbox+. Met het bijplaatsen 

van een voeding kunt u alle gewenste zonweringen 

sturen vanop afstand.
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Dankzij een druk op de knop naast het bed of via de app laat je je woning weten dat 

het tijd is om op te staan. Zo gaat het licht in de slaapkamer, de gang en de badkamer 

alvast aan en word je rustig wakker. Bij het slapengaan zorgt deze knop er dan weer 

voor dat alle verlichting gedoofd wordt.

AANGENAAM  
WAKKER WORDEN
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Via je smartphone of tablet communiceer je met je bezoeker, open je de deur en stuur je alle 

functies en gekoppelde technieken in de woning aan.

Met het optioneel tijdloos touchscreen, dat in elk interieur past, bedien je alles in één vaste 

centrale bediening. Zo zie je op dit scherm waar welke verlichting brandt, hoe warm het 

precies is , of de zonwering omlaag is…  

De verschillende sferen onmiddellijk oproepen, geschakelde stopcontacten aan/uit zetten, 

de muziek sturen...

De geïntegreerde thermostaat maakt een extra thermostaat in de kamer overbodig. 

‘Smartbox+’ laat je ook toe om gans de woning op te volgen. (optioneel voorzien) 

In samenwerking met Smappee is het mogelijk om uw volledige energieverbruik te meten. 

Van het kleinste toestel tot de zwaarste verbruiker. 

 

Door de weergave in de app wordt een duidelijk overzicht van uw verbruik opgesteld, 

waardoor u op een bewustere manier met uw energieverbruik om kan gaan.

JE HELE WOONST  
IN 1 TOUCHSCREEN
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Wat vroeger onbetaalbaar was, is nu een trend die steeds 

verder opmars maakt. Een digitaal toegangssysteem voor 

woningen, hotels, kantoorgebouwen, appartementen, 

restaurants, garages... Niet alleen is videofonie een veilige 

en praktische oplossing, ze  geven ook een esthetische 

meerwaarde aan je poort/ gevel.

De buitenposten zijn gekoppeld aan uw touchscreen 

of smartphone/tablet. Bij camera wordt er op het 

bedieningspaneel een camerabeeld getoond met de optie 

om de persoon binnen te laten en/of een gesprek te starten. 

SLIMME 
DEURBEL



JE APPARTEMENT  
AAN JE VINGERTOPPEN

De applicatie bedien je precies hoe 

jij het wil. Eenvoudig via een druk op 

de knop, maar ook via de app op je 

smartphone of het touchscreen met 

minimalistisch design. De applicatie focust 

op gebruiksgemak. Het is een intuïtieve 

interface die elke functie vlot bestuurbaar 

maakt voor iedereen. Je kan deze zelf ook 

aanpassen naar je persoonlijk gebruik.



(N)IEMAND 
THUIS

De laatste verlaat de woning, trekt de deur 

achter zich dicht en drukt ‘afwezig’ op de app 

of via de alles-uit knop. Alle verlichting wordt 

meteen uitgeschakeld en de verwarming 

wordt naar een lager regime geplaatst. 

Dit bespaart je een rondje door de woning om 

de verlichting te checken. Tegelijkertijd wordt 

de ‘thuissimulatie’ geactiveerd. Zo brandt af 

en toe ergens in de woning een lichtje, zodat 

het lijkt alsof er toch iemand is.

INBRAAK 
ALARM

Is er niemand thuis, maar toch beweging 

in huis? Alle verlichting in de woning gaat 

knipperen. 

— Optioneel kunnen ook raamdetectoren 

aan de installatie toegevoegd worden. Zo 

wordt ook glasbreuk en de status open/dicht 

zichtbaar in de app. 

 

— Optioneel kunnen ook camera’s rondom het 

huis gehangen worden. Zo kunt u ten allen 

tijde uw beelden bekijken.
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‘SMARTBOX+’  
DAAR ZIT MUZIEK IN*.

Heerlijk gewekt worden met je favoriete 

song? De koppeling met uw wifi 

geluidssysteem maakt dit mogelijk. Net zo 

handig is de drukknop ‘start muziek’ die weet 

dat je graag ontbijt met een nieuwsuitzending 

op je favoriete radiozender. Ga je gehaast de 

deur uit? Bij het verlaten van de woning druk 

je op ‘afwezig’ in de app of via de alles uit 

knop. Je dooft niet alleen alle verlichting, ook 

de muziek wordt meteen uitgeschakeld. 

*Optioneel te voorzien.

• check je de status van je woning

• is meteen duidelijk waar de verlichting brandt.

• zet je de woning in de gewenste stand: bv. afwezig, 
thuis, gaan slapen, tv-kijken

• kan je zien wie er voor de deur staat

• praat je met je bezoeker

• laat je bezoekers binnen, ook vanop afstand

De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android.

MET ‘ DOMOTICA’...
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Grand Yard - Antwerpen

Oak Park - Sint Amandsberg - Gent

Met meer dan 980 verkochte appartementen  
en +/- 800 units in verkoop/ontwikkeling is Antonissen 
een dynamische en belangrijke speler op de Vlaamse, 
Brusselse en Luxemburgse woningmarkt. 
We onderscheiden ons met een aparte visie op 
bouwen en wonen in een stedelijke context.  
Daarbij proberen we, vanuit ons hoofdkantoor op het 
Antwerpse Eilandje, steeds projecten te realiseren in 
een hippe buurt met het potentieel van een A-locatie. 

Duurzaamheid en dynamiek staan centraal in 
alles wat we ondernemen. Samen met onze 
zorgvuldig geselecteerde partners garanderen 
we klanten en investeerders dat hun woning ook 
morgen meerwaarde heeft. Rode draad hierin 
is de extra aandacht voor duurzame materialen, 
energiezuinigheid en milieu.

Zo werken we met ons team van gepassioneerde 
medewerkers – ieder vanuit zijn expertise – continu 
aan de optimalisering van jouw toekomstig 
wooncomfort.

ONZE ERVARING,  
JOUW GARANTIE

D’Oude Vesting - Kortrijk

Vancouver - Sint-Lambrechts-Woluwe
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ONZE PARTNER 
DUOTECNO

Met ‘Duotecno Smartbox+’ heb je de 

totale controle over je woning, waar ter 

wereld je ook bent. Je bepaalt zelf welke 

functionaliteiten je geïnstalleerd wil zien. 

Zie je dat binnenkort anders, dan wordt de 

installatie eenvoudig aangepast of uitgebreid 

zoals jij het wil.

‘Smartbox+’ is een product van Duotecno . 

Het bedrijf is gevestigd in Brugge en verdeelt 

zijn oplossingen over heel Europa al meer 

dan 20 jaar.
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