
HDL-smarthus er enkelt å:

› selge

› montere

› konfigurere

Bli HDL-forhandler



HVORFOR SELGE  
SMARTHUS FRA HDL?

 › Proffe smarthusløsninger til 

fornuftige priser

 › Gjennomtenkt i alle ledd

 › Passer i alle bygg og boliger, 

nybygg så vel som eksisterende 

 › Vi har alt du trenger og bistår 

gjennom hele installasjonen

TRÅDLØST / KABLET ELLER  
EN KOMBINASJON

 › HDL er alene om å tilby både 

trådløse og kablete løsninger 
 

Kan benyttes hver for seg eller 

om hverandre for å sikre trygg 

og stabil kommunikasjon 

ELEGANT DESIGN

 › Stilige og brukervennlige 

alt-i-ett-brytere erstatter 

bryterrammer med dimme hjul, 

brytere og termostat

 › I eksisterende boliger brukes 

våre designbrytere tilpasset Elko-

ramme med multifunksjoner og 

varmestyring



BRUKERVENNLIG APP

 › Brukervennlig App opprettes 

automatisk 

 › Dine kunder får styring fra 

mobil, nettbrett og laptop uten 

ekstrakostnad

HDL INTELLICENTER SERVER

 › Rimelig, smart og med all 

fleksibilitet

 › Styrer kablet og trådløst HDL-

anlegg i tillegg til standarder 

som Z-wave, Zigbee og Enocean

SUPPORT, GARANTIANSVAR 
OG HJELP TIL KONFIGURERING

 › Salgs- og supportkontorer i Oslo, 

Stavanger, Bergen og Narvik

 › Ønsker du kun å utføre installa-

sjonen, konfigurerer vi anlegget

 › Produktene selges direkte fra 

eget lager med 5 års garanti

 › Meget gode 

forhandlerbetingelser 

 › Gjennom tillit og trygghet 

utvikles et langsiktig samarbeide

Hvilken av disse bryterne vil du helst 

ha på veggen din? Hos HDL får du 

markedets mest brukervennlige og 

elegante brytere.

«Vi velger Smarthus- og 

belysnings løsninger fra HDL, 

fordi HDL gir oss en genuin og 

ene stående oppfølging av våre 

montører mht. nye produkter, 

kursing og pågående 

prosjekter.»

Kenneth Christiansen 

Wist, Mikaelsen & Gifstad AS



2214 1500 (Oslo) 

5560 3160 (Bergen)

5120 4440 (Stavanger)  

7772 9999 (Narvik)

BLI HDL-FORHANDLER
HDL søker forhandlere og tilbyr 

gode rabattavtaler.  Vi ser frem  

til å høre fra deg.

HDL Group utvikler og leverer 

smarte automasjonssystemer for 

store og små bygg i over 100 land.

Vårt norske team har lang erfaring 

og inngående kunnskap, og har 

som visjon å gjøre alle hjem smarte. 

Vi tilbyr estetiske og funksjonelle 

løsninger som er brukervennlige 

og tilgjengelige til en pris alle har 

råd til.

HDL NORDIC AS
Verkseier Furulunds vei 9B

0668 Oslo

info@hdlnordic.no 

www.hdlnordic.no

«Det startet med en installasjon 

av HDL- smarthus i en privat-

bolig i 2013. Dette gikk så bra, 

så nå selger vi HDL inn i alle våre 

prosjekter både i privatboliger 

så vel som i næringsbygg.»

Dag Petter Evensen 

K2 Elektro AS


