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Casas inteligentes?
Eurodomótica, um
parceiro de
confiança

Smart houses?
Eurodomótica,
a reliable
partner

A comemorar o seu 25º
aniversário, a Eurodomótica
evidencia-se por valores como
a confiança, a fiabilidade e a
inovação.

Celebrating its 25th anniversary,
Eurodomótica proves its value
through trust, reliability and
innovation.

Sérgio e Luís Franco são os rostos por detrás
da marca Eurodomótica, Sistemas Inteligentes.
Precursores da domótica em Portugal, trabalham com o Sistema de Gestão Integrada de
Edifícios KNX, o único que responde à Norma
Internacional para o Controlo de Residências e
Edifícios – marcando presença, por exemplo, em
exigentes projetos como o Aeroporto Heathrow
em Londres.
O KNX coopera com mais de 400 marcas
de tecnologia, o que permite à Eurodomótica desenvolver soluções adaptadas às necessidades
de cada cliente. Deste modo, a solução standard
não existe no catálogo da empresa portuguesa.
Esta parceria de sucesso confere credibilidade à Eurodomótica e permite-lhe inovar
e apresentar ao mercado português soluções
totalmente vanguardistas. Com a assessoria de
profissionais qualificados, que dominam as múltiplas combinações técnicas de grandes marcas,
cada projeto é criado de raiz, respondendo às
reais pretensões do cliente: “Os orçamentos são
dados após a análise do imóvel e a interpretação
das necessidades do cliente. Quando se impõe
uma solução dificilmente o cliente fica satisfeito”,
comenta Sérgio Franco.
Com uma prática comercial que não visa
fidelizar clientes pelo preço, mas sim pela
qualidade das execuções, a Eurodomótica tem
conquistado grandes projetos no segmento dos
edifícios comerciais, hoteleiros e residenciais
– “fazemos um trabalho exigente, mas muito
apaixonante”.

Sérgio and Luís Franco are the faces
behind Eurodomótica - Smart Systems. Pioneers of domotics in Portugal, they work with
the Integrated Building Management System
KNX, the only one that meets the International Standard for the Control of Homes and
Buildings – making their presence known in
demanding projects such as the Heathrow
Airport, in London.
KNX cooperates with more than 400 tech
brands, which allows Eurodomótica to develop
solutions tailored to the needs of each client.
Therefore, a “standard” solution is not something to be found within the portfolio of this
Portuguese company.
This successful partnership lends credibility to Eurodomótica and allows it to innovate
and present avant-garde solutions to the Portuguese market. With the assistance of qualified
professionals, specialized in multiple technical
combinations of big brands, each project is
designed from scratch in order to meet the
clients’ demands: “Budgets are only made upon
the assessment of both the property and the
customer’s needs. When a solution is imposed,
the client will hardly end up being satisfied”,
says Sérgio Franco.
With a commercial practice which seeks
not to retain clients by price, but by the quality
of their work, Eurodomótica is conquering
great projects for the business, hospitality and
residential segments – “we do a work which is
demanding but at the same time very exciting”.

