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Nowoczesne wnętrza - co to takiego? 
 
Z każdą dekadą trendy w dziedzinie architektury ulegają sporym zmianom. Kształty domów, planowanie 
przestrzenne ogrodów, kolorystyka. Wszystko się zmienia. Poza modyfikacjami w wyglądzie pojawiają się 
także udogodnienia, które niejednokrotnie sprawiają, że czujemy się jak w filmie SCI-fiction. Inteligentne 
domy stają się coraz bardziej popularne, a dzięki temu co mogą zaoferować, coraz więcej osób się na nie 
decyduje. Sterowanie głosem czy gestami nie jest już tylko marzeniem, a codziennością z której korzysta 
coraz więcej ludzi. 
 

Czym jest inteligentny dom? 
Z roku na rok stajemy się coraz bardziej wygodni i leniwi. Zmusza nas to do szukania rozwiązań, które nie 
tylko ułatwią nasze życie, ale wprowadzą do niego nutkę nowoczesności i technologii. Tak właśnie 
powstała idea inteligentnego domu. Wiadomym jest fakt, że stworzenie takiego systemu w naszym 
mieszkaniu najłatwiej będzie wykonać podczas budowy domu, ponieważ możemy wszystko dokładnie 
zaplanować i uwzględnić w projekcie. Na rynku dostępnych jest jednak obecnie wiele urządzeń, które bez 
zbędnego remontu uczynią go niezwykłym. Na co możemy sobie aktualnie pozwolić? Mamy możliwość 
wyboru kilku firm, ale najbardziej konkurencyjnymi są Xiaomi, Google oraz Amazon. Oferują one 
urządzenia działające na analogicznych zasadach, poprzez WiFi i Bluetooth, które możemy dowolnie 
łączyć ze sobą i tworzyć nasz indywidualny system. Jakie to urządzenia? 
 
● głośnik bluetooth - pełni rolę naszego osobistego asystenta, głośnik na którym nie tylko możemy 
odtwarzać nasza ulubioną muzykę, ale także dzięki możliwości łączenia się z siecią Wi-Fi, sterowania 
pozostałymi urządzeniami, 
 
● żarówki Led RGB/WB - inteligentne oświetlenie, zmiana kolorów w dowolnym momencie, sterowanie 
światłem przy pomocy głosu lub z poziomu aplikacji stało się realne i bardzo proste, 
 
● kamery monitoringu i czujniki alarmowe - dzięki nim mamy stały podgląd z poziomu smartfona do tego, 
co dzieje się w naszym domu i jego otoczeniu co pozwala nam szybko zareagować w razie zagrożenia, 
 
● sterowanie temperaturą - przy użyciu komendy głosowej lub aplikacji, możemy ustawić temperaturę nie 
tylko w całym domu, ale w każdym odrębnym pomieszczeniu, 
 
● inteligentne urządzenia RTV/AGD - odkurzacze mobilne, czajniki elektryczne, piekarniki, pralki, to tylko 
nieliczne urządzenia gospodarki domowej, którymi możemy sterować dzięki połączeniu z siecią Wi-Fi, co 
w znacznym stopniu pozwala nam zaoszczędzić czas, 
 
● inteligentne gniazdka, włączniki, sterowniki - pozwalają nam z łatwości korzystać z każdego 
podłączonego urządzenia nie ruszając się z miejsca, 
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Czy to się opłaca? 
Niestety decydując się na instalację takiego systemu w naszym domu nie możemy zapominać, że mamy 
tu do czynienia ze sporymi kosztami początkowymi. Zakup urządzeń wiąże się z inwestycją, dlatego 
dobrze powinniśmy się zastanowić, czy w pełni wykorzystamy ich potencjał. Jeśli kochamy nowe 
technologie i podążamy za nowinkami to jest dla nas idealna opcja, która będzie nas nie tylko cieszyć, ale 
także ciągle zaskakiwać. 


