
Dankzij 
SUNWAY® & Homey 
ben jij het slimme 
middelpunt in jouw huis

SUNWAY® & Homey: een perfecte combinatie 
voor het ultieme comfort. Bedien uw 
raambekleding vanuit uw luie stoel met Homey. 
De SUNWAY® raambekleding kan eenvoudig 
geïntegreerd worden in uw Smart Home, o.a. 
met Homey*. Ervaar zelf het gemak van uw eigen 
Smart Home.

Installatie
Wilt u graag een Smart Home, maar wilt u de installatie door een 
professional laten uitvoeren? Dan kunt u onze partner ServicePlus 
inschakelen. U kunt ervoor kiezen om zowel levering van Homey als de 
installatie te laten verzorgen door ServicePlus.

•   Optimaal 
bedienings- 
gemak met  
gemotoriseerde 
SUNWAY®  
raambekleding

•   Ultiem comfort 
en kindveilig

•  Automatische 
flows voor ieder 
moment 



Uw Smart Home
Uw hele huis besturen via een app op je smartphone. 
Ooit science fiction maar nu werkelijkheid. Er zijn al tal 
van geautomatiseerde en aanstuurbare producten die 
niet meer weg te denken zijn. Denk aan Philips Hue 
verlichting, Sonos geluidssysteem, of Netflix kijken via 
Chromecast. Alles wordt aangestuurd via een app op je 
smartphone. Ook SUNWAY® raambekleding maakt nu 
onderdeel uit van Smart Home en is te bedienen en  
te automatiseren. Door uw huis te automatiseren, 
beschermt, bespaart en ontzorgt u uzelf nog meer.  
Denk aan het koppelen van uw raambekleding aan uw 
TV-scenario, uw temperatuurregeling, sensoren voor 
l ichtinval of scenario’s voor wakker worden of 
slapengaan. Bespaar tijd, energie en dus geld! Om uw 
raambekleding deel te laten uitmaken van uw Smart 
Home heeft u een zogenaamde hub of bridge nodig.  
Wij werken daarvoor samen met Homey.

Voor installatie bij u thuis rekent 
ServicePlus de volgende tarieven:
Basis installatie € 66,55
(Homey reeds aanwezig)

De volgende onderdelen zitten in de basis installatie:
•  Koppelen aan het WiFi-netwerk van de klant/gebruiker
•  Aanmaken van account voor gebruiker
•  Homey laten updaten en opnieuw opstarten
• Toevoegen van 2 apparaten
•  Toevoegen/aanmaken van 2 flows 

(automatiseringsscenario’s)

Uitgebreide installatie € 469,95
(Homey Pro wordt geleverd door ServicePlus)

•  Homey Pro & uitgebreide installatie € 469,95
•   Basis installatie en daarnaast het aansluiten van  

alle aanwezige apparaten die met Homey kunnen 
communiceren (zoals bijvoorbeeld Philips Hue,  
Sonos, Nest etc. ) en het instellen van alle  
benodigde flows. Kortom, de complete installatie  
van Homey.

*De installatie van de gemotoriseerde SUNWAY® raambekleding wordt uitgevoerd door de SUNWAY® dealer, niet door ServicePlus.

Homey
Homey is een Home Automation Controller. Plat gezegd 
een super universele afstandsbediening die voor elk 
apparaat gebruikt kan worden, zolang het apparaat een 
internetverbinding heeft, een app heeft, of draadloos  
en met een afstandsbediening te bedienen is. Homey 
verbindt alle apparaten in je huis en koppelt ze aan  
je smartphone middels de Homey Smart Phone App. 
Homey is de centrale plek voor het draadloos verbinden 
en aansturen van slimme apparaten. Je kunt hem 
bedienen met je stem of smartphone. Zo zijn 
bijvoorbeeld ook de gemotoriseerde oplossingen van 
SUNWAY® raamdecoratie geïntegreerd in het smart 
home-platform van Athom. Hierdoor kun je via de 
Homey Smart Phone App de raambekleding van 
SUNWAY® bedienen of instellen. Alles werkt ‘plug- 
and-play’ en is dus kinderli jk eenvoudig te installeren.  
www.athom.nl

ServicePlus ontzorgt u en helpt u snel en eenvoudig 
uw Smart Home te realiseren. Voor een afspraak of 
voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

085-0021889    |     info@serviceplus.nl    |     www.serviceplus.nl    |     www.sunway.nl


