É BOM SABER QUE ESTÁ TUDO
BEM EM CASA
Com a App, tenha sempre tudo sob controlo
– mesmo em movimento

A App NEA SMART 2.0, de utilização fácil e intuitiva, está disponível para
iOS e Android.

Apple e o logótipo da Apple são marcas
comerciais da Apple Inc., registadas nos
EUA e noutros países e regiões. App Store é
uma marca de serviço da Apple Inc.

Google Play e o logótipo Google Play
são marcas da Google LLC.

Consulte as respetivas informações técnicas do produto, que podem ser
visualizadas online em www.rehau.com/ti. Reservado o direito a alterações
técnicas.

© REHAU Lda.
Avenida Dom João II nº 41 - 2º B
1990-084 Lisboa
Tlf. (00351) 218 987 050
Fax. (00351) 218 987 059
lisboa@rehau.com
Delegação REHAU Lda. no Norte
Rua de Beche, Fajozes
4485-629 Vila do Conde
Tlf. (00351) 252 249 230
Fax (00351) 252 249 231
porto@rehau.com
www.rehau.pt

954802 PT 10.2019

BEM-ESTAR TOTAL
Com NEA SMART 2.0 e o seu aquecimento de
superficies radiantes REHAU

Descubra o NEA SMART 2.0, o sistema para controlo para espaços individuais,
que garante momentos especiais de conforto com as suas funções inteligentes

Operação intuitiva no próprio
dispositivo, via App ou por controlo de
voz através da Amazon Alexa

Ótica de alta qualidade e design
elegante nas atraentes variantes
de cor preta ou branca,
opcionalmente com moldura de
luz discretamente iluminada

EM CASA
SENTIMO-NOS
COMPLETAMENTE
CONFORTÁVEIS
Com a REHAU, o sistema completo perfeitamente
coordenado, composto por climatização por
superfícies radiantes, regulação e App,
desfrute sempre de um clima de bem-estar perfeito

Graças à tecnologia de
«Geofencing» (geolocalização
por delimitação virtual de uma
zona geográfica), o aquecimento
apenas é efetuado quando está
em casa – ou a caminho dela

Até 20% de poupança de
energia graças a funções mais
inteligentes.

Perfeitamente adequado para
reabilitações de edifícios graças
à tecnologia sem fios –
sem sujidade nem lixo

Sempre a temperatura correta graças à
adaptação automática do seu padrão de
utilização, mesmo em função de
arrefecimento

