
Elektra
Comfort, Luxe en Excellent 



Uw woning wordt voorzien van een Comfort elektrapakket. Om u een brede keuzemogelijkheid te geven voor elektra, heeft het 

Wooniversum tevens een Luxe en Excellent pakket samengesteld om u van extra wooncomfort te voorzien.

Wooniversum Elektra pakketten

Comfort pakket 

Het comfort pakket bestaat uit een 

elektrapakket zoals omschreven in het 

desbetreffende projekt.

Inbegrepen zijn:

- Groepenkast.

- Inbouw stopcontacten.

- Tweetonige bel.

- Schakelaars.

- Lichtpunten.

Luxe Pakket

Voor extra woongemak wordt de woning 

voorzien van een aantal luxe elektra 

voorzieningen. Deze voorzieningen 

kunnen onder andere bestaan uit (*):

- Dimmers.

- Kindvriendelijke wandcontactdozen.

- Armatuur in de trapkast.

-  Armatuur naast de voordeur  

(Smart-light).

-   Extra internetaansluiting in slaapkamer 

en/of op zolder.

-  Een dubbele spatwaterdichte wand-

contactdoos aan de achtergevel.

Excellent Pakket

Naast alle voorzieningen uit het luxe 

pakket worden overige voorzieningen 

geplaatst om u van alle gemakken te 

voorzien als het gaat om sfeer, com-

municatie, veiligheid en ontspanning.

Deze voorzieningen kunnen onder 

andere bestaan uit (*):

-  Armatuur met bewegingsmelder in  

de hal en het toilet.

-  Wandcontactdoos voorzien van een 

USB-lader boven het aanrecht.

-  Installatie van een basispakket  

Huisautomatisering.
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Extra dubbele wcd volledig inbouw op in woonkamer en zolder • •
Kindvriendelijke wandcontactdozen • •
Armatuur Smart-light naast de voordeur • •
Bewegingsmelder in hal - •
Armatuur Smart-light LED met bewegingsmelder in het toilet - •
Armatuur in trapkast • •
CAI bedraad en afgemonteerd op zolder • •
Internet aansluiting in slaapkamer 2 + 3 + zolder • •
Wcd t.b.v. wasdroger op aparte groep naast de WA opstelplaats • •
Elektrische auto voorbereiding: in groepenkast • •
Dimmers • •
Basispakket Huisautomatisering - •
De linker wcd boven het aanrecht voorzien van USB-lader - •
Dubbele spatwaterdichte wcd aan de achtergevel • •

•  Standaard inbegrepen

-   Niet van toepassing

Basispakket Huisautomatisering

Indien u de woning laat voorzien van het basispakket 

Huisautomatisering is comfort en gemak binnen handbereik. 

Flexibiliteit en bedieningsgemak staan daarbij voorop. 

Het hart van uw huisautomatiseringsinstallatie wordt gevormd 

door de domoticacentrale in de meterkast.

Door middel van verschillende instellingen kunnen diverse 

functionaliteiten als verwarming, bediening op afstand of 

verlichting aangestuurd worden. (*)

Sferen in de woonkamer

In de woonkamer wordt een sfeerschakelaar geplaatst waar-

mee u de mogelijkheid heeft om direct sferen te maken.  

Zo kan makkelijk en snel de verlichting op een avondsfeer 

of alles uit gezet worden met één druk op de knop.

Schakelaar ”aanwezig/afwezig”

Deze schakelaar zorgt ervoor dat met één druk op de 

knop alle verlichting in huis uit of aan gaat. De schakelaar 

wordt bij de voordeur geplaatst. Als u weggaat hoeft u niet 

het hele huis door om te kijken of alle verlichting uit is en 

als u terug komt kan gelijk alle verlichting, in de avondsfeer, 

weer ingeschakeld worden.

(*)  Voor alle mogelijkheden verwijzen wij u naar de specifieke projektinformatie. 
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