
 

Build on design 
you can feel
Nieuwe Uponor Smatrix Style optimaliseert prachtig de 
ambiance in ruimtes en zorgt voor minder energiekosten 
en meer comfort, wat u elke dag zult ervaren
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Welkom bij de elegante manier 
om energie te besparen
U wilt besparen op uw energiekosten. En u wilt 
het beste van het beste – zowel wat betreft stijl 
als technologie. Met Smatrix Style kiest u voor 
de beste oplossing: esthetische onderdelen 
die naadloos passen in uw interieur. Ze zijn 
uitgerust met innovatieve operatieve-
temperatuursensoren en maken deel uit van 
ons beproefde Smatrix-regelsysteem. Smatrix 
kan het klimaat in elke ruimte op intelligente 
wijze optimaliseren en kan eenvoudig worden 
bediend via één enkel touchpoint, maar ook 
via een smartphone of tablet. Bespaar op 
een elegante manier op uw energiekosten.

Slanke en elegante apparaten, 
ontworpen als fraaie aanvulling 
op uw interieur

Smart home ready: eenvoudig 
te bedienen via één enkel 
touchpoint, een smartphone 
of een tablet

Ook geschikt 
voor bestaande 
oppervlakteverwarmings- 
en -koelsystemen
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Als design en technologie samenkomen
Zelf-optimaliserend 
temperatuurmanagement
De innovatieve automatische 
inregelfunctie van Smatrix 
controleert constant alle factoren 
die invloed kunnen hebben 
op de ruimtetemperatuur en 
herberekent continu elk afzonderlijk 
verwarmingscircuit. Bespaar 
maximaal 20 % op uw energiekosten* 
met 24 uur per dag optimale en 
uitgekiende warmtedistributie. 

Smatrix App – Smart 
home ready
Met de Smatrix App kunt 
u vanaf elke locatie de 
temperatuur van alle ruimten 
in uw woning regelen. Bespaar 
energie en geld door de modus 
Afwezig of Eco in te schakelen 
als u wat langer weggaat.

Intuïtieve bediening
De Smatrix Style behoeft 
geen complexe installatie. 
De ruimtethermostaat kan 
worden bediend via een 
gebruikersvriendelijk touchscreen.

*Potentiële energiebesparing: Maximaal 6 % ten opzichte van andere ruimteregelsystemen. Maximaal 12 % ten opzichte van systemen zonder automatische inregeling. 
 Maximaal 20 % ten opzichte van systemen zonder automatische inregeling en individuele ruimteregeling.

Ultra-precieze sensoren
Operatieve-temperatuursensoren 
zijn de meest nauwkeurige 
sensoren voor het meten van het 
binnenklimaat. Het is hun functie 
om permanent te controleren of 
het systeem naar behoren werkt.
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Het netwerk van de expert
Smatrix Style combineert design en 
comfort. De Smatrix Style vormt een 
uitbreiding van ons Smatrix-portfolio van 
intelligente en volledig geïntegreerde 
regelsystemen – ontwikkeld door Uponor, 
de toonaangevende expert op het gebied 
van systemen voor oppervlakteverwarming 
en -koeling. Dankzij onze betrouwbaarheid, 
optimale service en eenvoudig te installeren 
systeemoplossingen zijn wij wereldwijd de 
eerste keuze van installateurs.

Zoek uw installateur
Neem voor een optimale installatie contact op 
met onze betrouwbare partners. Zoek naar 
installateurs bij u in de buurt op uponor.com/
partners of scan de QR-code. 

Uponor Minitec

Uponor Smatrix AppZoek een installateur bij u in de buurt
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www.smatrixstyle.com/nl

Nathan Systems BV 
Postbus 1008
6920 BA Duiven
Nederland
T +31 (0)26-445 98 45
F +31 (0)26-445 93 73
W www.nathan.nl
E  info@nathan.nl

W www.uponor.nl
E  info.nl@uponor.com
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