
Ovládejte teplo domova pomocí chytrého termostatu
Unikátní design, prvotřídní zpracování a jednoduché ovládání. Moderní chytrý 
termostat Mind® vám umožní regulovat teplo domova prostřednictvím 
dotykového displeje nebo aplikace. Nastavte si režim podle vlastních preferencí 
a užívejte si pohodlí.  

Ať už investujete do nového bydlení, 
nebo rekonstruujete staré, chytrý 

termostat Mind® se díky unikátnímu 
designu přizpůsobí jakémukoli 

prostoru. Vyberte si jedno z našich 
barevných provedení Graphenium 

Black, Polarium White a Zandium Gold 
a zařiďte si domov podle sebe. 

Podsvícení termostatu je vždy přizpůsobeno aktuálnímu režimu
(Eco – zelené podsvícení, Komfort – modré podsvícení).
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Mind® produktová stránka
www.hevolta.cz/hevolta-mind/

Mind® manuál
www.hevolta.cz/Mind_manual

Zařízení kompaktibilní
s hlasovými asistenty:
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Spojujeme technologie 
s vaším pohodlím
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Stáhnete si aplikaci Hevolta®



HEVOLTA Czech s.r.o.
Heršpická 11e
639 00 Brno

+420 773 142 622
info@hevolta.cz
obchod@hevolta.cz

facebook.com/hevolta.cz
instagram.com/hevolta.cz
www.hevolta.cz

w w w . h e v o l t a . c z

O nás
HEVOLTA® představuje jedinečná technologická řešení, která zlepšují kvalitu bydlení a přinášejí

výjimečný komfort. Naše inteligentní produkty jsou inspirovány přírodou, vyznačují se unikátním provedením
a prvotřídním designem, který obohatí každý prostor.

Zaměřujeme se na smysly
Vyvíjíme a vyrábíme technologicky vyspělé produkty, na které lidské smysly reagují pozitivně

a které přináší množství zdravotních benefitů. Stačí si jen vybrat.

Technológie pro moderní projekty
Moderní technologie HEVOLTA® se nezaměřují jen na běžné domácnosti, ale do svých projektů 

zařazují i developerské společnosti. Na vytápění, chlazení, regulaci teploty, ovládání osvětlení, žaluzií či spotřebičů
v jednotlivých místnostech využívají celé spektrum produktů.

HEVOLTA® B. V. je nizozemská technologická společnost se sídlem v Amsterdamu,
která se zabývá vývojem a výrobou technologických produktů určených pro rezidenční a komerční využití.

Hevolta Czech, s.r.o. je výhradním distributorem značky HEVOLTA® pro Českou republiku.


