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Ronson wprowadza inteligentne systemy
zarządzania mieszkaniami
Ronson Development w ramach standardowej oferty w swoich trzech
warszawskich inwestycjach: Tamka 29, Moko i Espresso instaluje inteligentne
systemy zarządzania mieszkaniami Fibaro. Dzięki nowym rozwiązaniom klienci
będą mogli zdalnie zarządzać swoim mieszkaniem, a także oszczędzić na
kosztach eksploatacji.
– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy oprócz dobrej lokalizacji i
jakości wykonania, potrzebują najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
poprawiających bezpieczeństwo, pozwalających na oszczędność energii, oraz
dających możliwość kontrolowania urządzeń elektrycznych w mieszkaniu – mówi
Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. – W
ramach naszej strategii sprzedaży, zawsze staramy się dawać klientom coś więcej.
Oferowane przez nas benefity mogą mieć postać klubów malucha na osiedlu,
bezpłatnego Wi-Fi czy lokalnych kawiarni. Teraz nasi klienci w ramach naszej
standardowej oferty będą mogli również z poziomu telefonu zarządzać swoimi
mieszkaniami – dodaje Andrzej Gutowski.
Ronson w mieszkaniach na osiedlach Tamka 29, Moko i Espresso w Warszawie bez
żadnych dodatkowych opłat zainstaluje system, który za pomocą smartfona umożliwi
szybkie i wygodne ustawienie wielu parametrów w mieszkaniu, od ogrzewania po
oświetlenie. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Fibar Group, wiodącym
producentem rozwiązań automatyki budynkowej Fibaro.
System inteligentnego zarządzania mieszkaniem
Development opiera się na trzech filarach:
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Ronson

 Bezpieczeństwo – czujniki temperatury, światła i ruchu,
 Oszczędność – inteligentne włączniki sprzętów z funkcją pomiaru energii,
 Wygoda – urządzenia służące do sterowania wszystkimi multimediami w
mieszkaniu jak np. telewizor, ekspres do kawy czy klimatyzator oraz
urządzenia pozwalające zdalnie kontrolować ogrzewanie w mieszkaniu.
Możliwości zainstalowanego przez Ronsona systemu mogą być w dowolny sposób
udoskonalane i rozbudowywane w ramach oferty Fibaro.
– Inteligentne systemy automatyki już wkrótce staną się standardem w Polsce, ten
trend został doceniony na zachodzie, teraz interesują się nim nasi najlepsi
deweloperzy – mówi Maciej Fiedler, prezes Fibar Group. – Nasze systemy to nie
tylko wygoda i bezpieczeństwo. Przy pomocy automatyki budynkowej można
zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o 30 proc., a energii cieplnej o ponad

20 proc. Samo wyłączenie urządzeń zwykle pozostających w stanie uśpienia
pozwala zaoszczędzić kilkaset złotych rocznie. System Fibaro może być
dostosowywany do indywidualnych preferencji domowników, pozwala na ustawianie
parametrów w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od pory dnia, roku,
czy występujących niezależenie od naszej wiedzy zdarzeń – dodaje Maciej Fiedler.
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Ronson Development:
Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym
inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w
Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje mu
pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest notowana na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
To co wyróżnia Ronson Development na tle innych deweloperów to dbałość o detale wykończeniowe
swoich inwestycji, tak aby spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ronson tworzy
przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Potwierdzeniem tej strategii są projektowane
na osiedlach różnorakie udogodnienia, które mogą mieć postać klubów malucha, sal fitness tylko dla
mieszkańców czy starannie zaprojektowanych i stylizowanych ogrodów.
Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są
w niej zarówno apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego.
Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania
klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie w
konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013 przyznane przez
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono analityków i
inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii
„Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

