Veilig en gemakkelijk uw woning
aanpassen voor langer thuiswonen?
Geen probleem en zo geregeld!

langer thuiswonen

Langer thuiswonen
is de toekomst.
Maar hoe past u
uw woning aan om
dit ook werkelijk
mogelijk te maken?
Dat ouderen het liefst zo lang mogelijk
zelfstandig thuis willen blijven wonen is
een feit.
Veel ouderen willen dit om meerdere
redenen. Ook om zo lang mogelijk de
eigen zelfstandigheid te behouden.
Met het ouder worden veranderen
behoeften en ook de eisen aan uw woning,
hulpmiddelen en ondersteuning. Om
langer thuis wonen mogelijk te maken zijn
daarom in de meeste situaties woningaanpassingen noodzakelijk. Gelukkig is dit
dankzij technologische innovaties steeds
beter mogelijk en zijn er volop oplossingen
voor elke woonsituatie.

Een belangrijke innovatie is het toe-

Ivana biedt u hiervoor de oplossing: de

gangsbeheer tot woningen. Want hoe

Ivana Easy motorcilinder met afstands-

regelt u de toegang tot uw woning, ook

bediening, mogelijk in combinatie met

als u wat minder valide bent geworden

een deurautomaat en bijbehorende

of als het allemaal wat moeizamer gaat

bedieningsapp op een smartphone.

om familie, vrienden, mantelzorg of
hulpverlener toegang te geven tot uw
woning? Op een gemakkelijke, maar ook
veilige manier?

• Eenvoudig te monteren in bestaande
toepassingen
• Geen gedoe met elektra: standaard
AA-batterijen zijn voldoende
• SKG*** - voldoet aan de hoogste
kwaliteits- en veiligheidseisen

Met Ivana Easy
krijgt u het
voor elkaar!
That’s Easy!
Met Ivana Easy heeft u een veilige en

met de mechanische sleutel.

makkelijke bediening van uw woning

Het is voor vitale en minder vitale

voor- en / of achterdeur. Ivana Easy is

ouderen van groot belang dat familie,

eenvoudig en snel te monteren en met

bekenden, maaltijdservice, zorgpersoneel

een afstandsbediening te gebruiken.

etc. het huis goed kunnen betreden.

Het systeem bestaat uit een motor-

Tegelijkertijd is het ook fijn om zeker te

cilinder, die op nagenoeg elke bestaande

weten dat onbevoegden die kans niet

voordeur cilindersluiting kan worden

hebben. Je wilt niet zomaar aan iedereen

geplaatst, ook bij u. Voor montage is

je sleutel geven, of hem opslaan in een

geen aanpassing van de deur of deurko-

eenvoudig open te breken sleutelkastje.

zijn nodig. Voor langer thuiswonen is het

Ivana Easy is een uitkomst: u bepaalt

systeem uit te breiden met een module

gemakkelijk wie digitale toegang tot uw

en een deurautomaat voor nog meer

huis krijgt middels een gratis app op een

toegangsgemak.

smartphone.

De bediening van de sluiting kan op
diverse manieren: draadloos door middel

Langer veilig en gemakkelijk

van afstandsbediening; via smartphone

thuis wonen? Dat is Easy!

met behulp van de gratis bijgeleverde
app; maar ook op de traditionele manier

De Ivana Easy motorcilinder kan in ieder

Met de Ivana Easy afstandsbediening bedient

De Ivana Easy draadloze communicatie module

standaard europrofielcilinderslot geplaatst

u eenvoudig op afstand de Ivana Easy

(links) kan gecombineerd worden met o.a. een

worden. Hierdoor kan men de Ivana Easy

Motorcilinder, bijvoorbeeld vanuit uw woning

deurautomaat.

motorcilinder eenvoudig en snel in de deur

of bij aankomst bij uw voordeur. Ideaal voor

De geluidsarme draaideurautomaat (rechts)

plaatsen.

meer comfort en gebruiksgemak.

zorgt voor het automatisch openen van uw deur,
nog meer gemak voor toegang tot uw woning.
Bijvoorbeeld als u moeite heeft om zelf de deur
te bedienen.

De Ivana Easy componenten voor langer thuiswonen

IVANA Easy
Motorcilinder 1x

IVANA Easy registratiekaart
Digitale sleutel 5x
Inclusief 3 maanden
gratis beheer

IVANA Easy
Traditionele
sleutel 3x

IVANA Easy
Deurautomaat 1x
EXTRA OPTIE:

IVANA Easy
Communicatiemodule 1x

Standaard AA-penlite
batterijen 6x

De voordelen van IVANA Easy
Ivana Easy is eenvoudig en snel te monteren en te beheren middels internet.
Dus geen zorgen meer over kwijtgeraakte of vergeten sleutels en eenvoudig
inzicht in wie er toegang heeft verkregen.
Voor de montage van Ivana Easy is geen aanpassing van de deur of deurkozijn nodig. De Ivana Easy motorcilinder kan eenvoudig de bestaande
europrofiel cilinder vervangen.
Eenvoudig werkend op batterijen: alleen 6 standaard AA-penlite batterijen
zijn voldoende.
De Ivana Easy motorcilinder is
goedgekeurde SKG***® cilinder,
trekbelemmering. Dit betekent
aan de hoogste in Nederland

IVANA Easy
Grote Knop1x

IVANA Easy
Afstandsbediening 1x

geheel SKG***®, aan de buitenzijde een
welke voorzien is van een boor- en uitdat de Ivana Easy motorcilinder voldoet
gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen.

Ivana Easy is eenvoudig te bedienen met een gratis app op uw smartphone
op basis van Bluetooth, maar ook met normale mechanische sleutels.
Optioneel is een afstandsbediening leverbaar.
Met een eenvoudig te beheren cloudbased beheerprogramma bestaat de
mogelijkheid om te bepalen wie er toegang heeft. Dit betekent simpel en
snel iemand toegang verlenen met behulp van de gratis app op de smartphone. Indien gewenst kan hiermee ook direct de toegang worden ingetrokken of de toegangsgeschiedenis worden ingezien.
Ivana Easy heeft een doordacht design zonder lampjes of knopjes die onnodig aandacht trekken. Ivana Easy heeft de mogelijkheid om een akoestisch
signaal te geven bij het openen en/of sluiten van de deur.

Wilt u meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Veilig en gemakkelijk uw woning aanpassen voor langer thuiswonen? That’s Easy!
IVANA Easy is verkrijgbaar bij de volgende IVANA bedrijven:

van-buuren.com

T: 0548 - 535353
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