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soluções sur mesure para globetrotters, garantindo segurança, controlo e optimização energética 24 horas

O comprador de casas de luxo de hoje procura uma casa inte -
ligente. Procura melhorar e facilitar o seu quotidiano, requisitando
para si soluções completamente personalizáveis, adaptadas aos
seus horários e ao seu estilo de vida único. A Life Emotions
fornece a verdadeira indulgência do luxo, com a exclusividade que
o cliente deseja, através de soluções inteligentes e inovadoras,
combinadas com a arquitectura e design luxuoso da casa.
Através de um smartphone, tablet ou computador, e a partir
de qualquer localização do mundo, o cliente controla em tempo
real todas as funcionalidades da sua casa, simplificando a sua
rotina diária, garantindo a segurança dos seus imóveis e o
 conforto que precisa. 
As soluções Life Emotions são completas e personalizadas para
si. Ainda antes de acordar, a sua casa inicia os preparativos. As
persianas abrem-se, o seu banho é preparado e a sua música
preferida desperta-o, com leveza, logo pela manhã. Esqueceu-se
de algo ao sair de casa? Não se preocupe. A caminho de uma
 reunião, através do seu telemóvel, pode gerir tudo: a iluminação,
a climatização, ou até mesmo, activar o alarme. Momentos antes
de chegar a casa, prepare o spa, coloque a música preferida, defina
a temperatura e a luz ambiente que mais deseja. Receba amigos
e partilhe um serão esplendoroso na sua sala de cinema pessoal,
organize uma festa privada com sistemas de alta fidelidade,
 prepare a iluminação do seu jardim e a temperatura da água da
piscina. Relaxe e tenha uma boa noite de conforto. Requisitos
essenciais para simplificar todas as minudências da vida e
 saborear a merecida dolce vita.
Qual é a aparência da tecnologia Life Emotions? Invisível. Os
equipamentos são instalados em conjunto com a arquitectura da
própria casa, sendo a sua presença imperceptível, garantindo su-
premacia estética. Qual é a aparência do conforto Life Emotions?

ESTILOS DE VIDA EXCEPCIONAIS
COM A LIFE EMOTIONS

CASAS DE LUXO

para tranquilidade dos proprietários, alarmes técnicos de intrusão, incêndio, inundação e gás



CASAS DE LUXO
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Luxo. Excelência, exclusividade e inovação para simplificar a sua
rotina diária e melhorar o seu bem-estar.
A estreita colaboração com arquitectos e designers de interiores
permite o desenvolvimento de espaços magníficos, sendo cada
projecto único e tratado individualmente, ouvindo o cliente,
percebendo o que realmente é importante e recomendando ape-
nas os sistemas apropriados às suas necessidades e estilo de vida.
A magnificência das soluções Life Emotions é executada pela
força de uma equipa liderada por Joel Reis, engenheiro formado
pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Fundada em 2009, a
Life Emotions é uma empresa certificada e premiada, constituída
por profissionais altamente qualificados e credenciados que, em
conjunto com parceiros comerciais, tecnológicos e universitários,
desenvolve e executa projectos com os mais elevados padrões de
luxo e qualidade.

Exemplo de qualidade e luxo é o Cordon 31 Chiado, um dos
mais recentes projectos de integração da Life Emotions. Situado
no centro histórico de Lisboa, da autoria do arquitecto Pedro
Mariguesa e promovido pela Stone Capital, o prédio de dez
apartamentos foi personalizado com soluções para cada um dos
proprietários, de acordo com as suas preferências, estilos de vida,
rotinas e inclusive nacionalidades.
Soluções sur-mesure foram desenvolvidas para cada um dos
clientes, onde, para sua tranquilidade, podem visualizar em tempo
real o sistema vídeo porteiro e vídeo vigilância, gerir e controlar
à distância todos os equipamentos, optimizar os recursos
 energéticos, bem como preparar o conforto da casa quando
 regressam de viagem ou quando partem para novos destinos.

www.life-emotions.pt

controlo de iluminação, climatização, internet sem fios em todos os compartimentos


