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Działamy na rynkach międzynarodowych, proponując “Made in Italy” całemu światu.

Nasza główna siedziba znajduje się w Mediolanie na ulicy Monte Napoleone 8, w 
samym centrum światowej mody. Jesteśmy również obecni w Moskwie, Miami,         
Marbelli oraz Krakowie.

Lider na rynkach międzynarodowych w tworzeniu systemów integracyjnych SMART 
HOME, partner              .
Posiadamy ponad  20-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz tworzeniu 
innowacyjnych systemów audio/video, networking, inteligentnych budynków. 
Nasz zespół składa się z 10 doświadczonych ekspertów: inżynierów, informatyków, 
programistów. Tworzymy indywidualne projekty będące w stanie spełnić                        
oczekiwania najbardziej wymagających Klientów indywidualnych oraz biznesowych 
(domy prywatne, budynki użyteczności publicznej, biura, muzea, hotele...)

EMMENET
ENGINEERING

Naszą zaletą jest innowacyjność, działamy mając na względzie zmieniający 
się rynek, śledząc i stosując pojawiające się nowości. Tworząc i realizując 
przedsięwzięcie współpracujemy z architektami i innymi wykonawcami, 
tak aby stworzyć projekt idealny.
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Oferujemy technologie, które gwarantują satysfakcję Klienta pod względem estetyki  
i designu, jednocześnie gwarantując również oszczędność w zużyciu energii 
elektrycznej. Stworzony przez nas specjalnie dla systemów Crestron panel sterowania 
jest bardzo łatwy i intuicyjny w użyciu.

Przystępna grafika sprawia, iż niezależnie od powierzchni budynku domownicy w 
szybki sposób cieszą się możliwościami jakie daje technologia. W prosty sposób ma 
się „pod ręką” urządzenie, które łączy w sobie bezpieczeństwo, komfort i                        
funkcjonalność.

Celem EMMENET było stworzenie system CRESTRON w celu poprawy komfortu i 
jakości życia.

można maksymalnie wykorzystać możliwości jakie daje 
nam technologia, sterować różnorodnymi urządzeniami domowymi 

i układami i tak np.:

-włączanie/wyłączanie/regulacja światła
-wybór koloru oświetlenia

-regulacja temperatury i klimatyzacji
- otwieranie drzwi, obsługa rolet

- obsługa bramy wjazdowej
- regulacja temperatury wody w basenie

- uruchomienie i regulacja temperatury w saunie
- sterowanie systemem nawadniania ogrodu…oraz wiele innych

Wszystko to jest możliwe za pomocą panelu sterowania, smartphona lub 
tableta.

 
 

 
Nasze projekty tworzymy zwracając uwagę na koszty.
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