Vittjärvshus först ut med smart
elinstallation som standard
Vittjärvshus tar ytterligare ett steg mot att erbjuda ett smartare hem. Som första
husföretag i Sverige införs Niko Home Control som standard.
Vittjävshus har ambition att vara ledande gällande smarta och innovativa lösningar. Det ska
vara bekvämt, det ska vara enkelt och det ska, självklart, ge kundnytta. Niko Home Control
erbjuder precis detta.
–

Vi vill vara i framkant när det gäller innovativa lösningar som bidrar till komfort och
miljö. Vi är övertygade om att Niko Home Control är framtiden när det gäller
elinstallationer och styrning av densamma. Niko ger kunderna möjlighet att bli ännu
mer medvetna och att kunna påverka sin totala elförbrukning, säger Johan Ekström,
marknadschef Vittjärvshus.

Eventuella husköpare av i dag har stora förväntningar på olika valmöjligheter och här blir
Niko ytterligare en parameter för Vittjärvshus i konkurrensen på den tuffa marknaden.
–

Vi breddar oss ytterligare och vi delar starka grundvärderingar om miljö, hållbarhet
och flexibilitet med Niko. Möjligheterna med systemet är jättestora och kunderna
kan börja med en grundinstallation för att sedan bygga vidare när de väl bott in sig.

Med Niko Home Control kan användaren styra, exempelvis, lampor, ventilation och värme
med en brytare på väggen eller via en smartphone eller pekskärm – oavsett var användaren
befinner sig. Samma system styr även övervakning och larm.
I dag har enbart cirka 2 procent av svenska hem någon form av automation – vilket är en
mycket låg siffra i jämförelse med övriga länder i Europa.
Jonas Degow, Key Account Manager Niko ser fram emot samarbetet
– Vi är glada och stolta över samarbetet med Vittjärvshus som är en stark spelare på
marknaden. Vi tror på vår produkt och dess möjlighet att vara stark både i dag och i
framtiden. Teknikutvecklingen är enorm. I dag har vi ett 30-tal olika
designkombinationer att välja mellan.

VITTJÄRVSHUS
Vittjärvshus bygger högkvalitativa hem med 100-procentig valfrihet för kunden. Alla hus är
unika utifrån kundens önskemål och drömmar. Fabriken finns i Vittjärv, utanför Boden, i
Norrbotten. Vittjärvshus har drygt 40 anställda och omsätter cirka 90 miljoner SEK.
NIKO
Niko utvecklar och producerar elinstallationsmaterial med intelligenta och energibesparande
belysningslösningar. Den gemensamma nämnaren är maximal användarkomfort och minimal
energiförbrukning. Niko är ett familjeägt företag med 680 medarbetare i Europa och den
årliga omsättningen är cirka 170 miljoner Euro.
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