
Crestron Home Technology 
Elegante besturings- en automatiseringssystemen 

die perfect afgesteld zijn op uw leven



Crestron is de onbetwiste leider van domoticasystemen en de reden 
daarvoor is eenvoudig: wij leveren verreweg de beste gebruikerservaring. 
Wij zijn het enige bedrijf dat domoticaproducten en -oplossingen van 
A tot Z ontwerpt, produceert en onderhoudt. Zo zijn u en uw gezin 
verzekerd van ongekende prestaties en betrouwbaarheid. 

Alle Crestron-technologie in uw woning is speciaal ontworpen om met elkaar te 
kunnen communiceren. Hierdoor krijgt u een probleemloos systeem dat op uw 
wensen is afgesteld en niet alleen eenvoudig in gebruik en onderhoud is, maar 
ook gemakkelijk uitgebreid kan worden. In andere automatiseringssystemen 
worden verschillende technologieën van verschillende fabrikanten 
gecombineerd, wat leidt tot inconsistente en onbetrouwbare prestaties. 
Wat de Crestron-systemen met kop en schouders boven andere merken 
laat uitsteken, is dat onze systemen geen zwakke schakels bevatten. 

Wij hebben als doel u de best mogelijke gebruikerservaring te geven.  
Daarom hebben wij verschillende oplossingen ontwikkeld, waaronder:

• Bediening van verlichting

• Gemotoriseerde zonweringen, inclusief jaloezieën en gordijnen

• Audiosysteem door het hele huis

• Thuisbioscoop en videodistributie

• Touchscreens en afstandsbedieningen

• Bediening via mobiele apparaten

• Thermostaten en sensoren

• Beveiliging

• En nog veel meer

De volgende pagina's staan vol inspirerende 
Crestron-producten voor uw perfecte thuis.

De Crestron-
beleving 

10-inch touchscreen  
voor wandmontage

Afbeelding afkomstig van NV Integration 2



Touchscreens 
Bedien de apparaten in uw huis met onze prachtige en gebruiksvriendelijke 
touchscreens. Met een tik op het scherm regelt u de verlichting, stelt u de 
temperatuur in en speelt u uw favoriete muziek af. 

Audio
Met Crestron zorgt u in een handomdraai voor de juiste sfeer op uw  
feestje. En wilt u in de keuken andere muziek dan in de eetkamer? 
Met Crestron in uw woning is dat geen probleem.

Bediening van verlichting
Aan het einde van een lange dag zorgt u voor de perfecte ambiance  
tijdens het avondmaal, om vervolgens het scherm te laten zakken  
en de lichten te dimmen voor een ontspannen filmavond.

Beveiliging
Crestron geeft u de vrijheid om zelf uw beveiliging te regelen en  
onderweg uw bewakingscamera's te bekijken. Zo kunt u altijd en  
overal een oogje in het zeil houden, voor de ultieme gemoedsrust. 

Afstandsbedieningen 
Communiceren, bedienen, entertainen, afspelen – met een druk op de  
knop bedient u alle apparatuur in uw huis.

Video
Crestron tilt uw kijkervaring naar een hoger niveau. Of u nu uw favoriete 
tv-serie bekijkt, een blockbuster streamt of een gloednieuwe game in 
4K Ultra HD speelt : één druk op de knop en uw beeldscherm wordt 
geoptimaliseerd voor uw gekozen media.

Zonweringen, inclusief jaloezieën en gordijnen
De gemotoriseerde zonweringen, jaloezieën en gordijnen toveren elke kamer 
om in een spectaculaire ruimte. Met een keur aan schitterende designstoffen, 
elegante hardware en technologie van wereldklasse weet u zeker dat u de 
perfecte zonwering voor alle ramen in uw huis zult vinden.

Klimaat
Zorg altijd voor de perfecte temperatuur in uw huis. Als het buiten koud is, 
wordt de temperatuur wat hoger ingesteld zodat u lekker warm blijft en als 
het te warm wordt, stelt u de temperatuur wat lager in. Onze intuïtieve, 
geavanceerde klimaatregeling is geschikt voor alle seizoenen. 

Ongekende prestaties, 
betrouwbaarheid en personalisatie 

Crestron is het enige bedrijf dat zelf alle 
apparatuur in uw domoticasysteem ontwerpt,  

produceert en onderhoudt.
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Tegenwoordig is een keuken meer dan alleen een plek voor een lekkere maaltijd of 
een goed gesprek; het is de centrale ontmoetingsplaats van een huis. Alleen Crestron 
verbindt uw keuken met de rest van het huis voor meer comfort, gemak en plezier.  
Via één schitterend touchscreen ziet, hoort en bedient u alle Crestron-technologieën 
in uw huis. Bekijk de weersvoorspellingen of zoek een recept op terwijl u naar uw 
favoriete muziek luistert. Of u bekijkt uw bewakingscamera's, schakelt de verlichting 
door heel uw huis in of uit, stelt de temperatuur in of laat gasten binnen. U kunt zelfs 
tv kijken op het touchscreen. Crestron-technologie maakt werkelijk naadloze 
connectiviteit in het hart van uw huis mogelijk en geeft u de ultieme ervaring.

Afbeelding afkomstig van Dennis Sage Home Entertainment

Verbonden keuken 
Naadloze connectiviteit  
in het hart van uw huis

15-inch HD-touchscreen met houder voor op tafel
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Crestron-technologie vormt een harmonieus 
geheel met uw interieur en staat altijd klaar om 
aan uw wensen te voldoen. Dim de lichten, laat 
de zonwering zakken of draai het volume omhoog 
met de Crestron TSR-302 afstandsbediening of 
bedien uw systeem met uw stem met Amazon 
Alexa. We tillen stembesturing naar uitzonderlijke 
hoogtes waar geen ander bedrijf aan kan tippen.  

Zo kunt u eenvoudig vooraf ingestelde scènes 
activeren, instellingen afstellen op bepaalde 
niveaus. Bovendien kunt u algemene commando's 
geven zoals: “Ik heb het koud” of “Het is te licht”, 
waarna uw Crestron-systeem de temperatuur 
verhoogt of de lampen dimt. Wat u ook nodig 
hebt, met Crestron hoeft u maar te roepen. 

Afbeelding afkomstig  
van New Space

Tot uw dienst 
Pas uw omgeving aan met een  
druk op de knop of gewoonweg  

met uw stem

Amazon® Alexa en Crestron  
7-inch touchscreen voor wandmontage
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Net zoals een bos bloemen en een verfijnd kleed 
een tafel verfraaien, verrijkt Crestron uw culinaire 
beleving door piekfijne regeling van verlichting, 
zonweringen en muziek. U hebt slechts het 
designerkeypad van Crestron nodig om voor de 
perfecte ambiance te zorgen bij elke gelegenheid, 
of dat nu een romantisch diner voor twee is of een 
gezellige maaltijd met familie. Met handige vooraf 
ingestelde scènes, zoals 'gezamenlijke maaltijd', 
zorgt u in een handomdraai voor de juiste sfeer. 
Omdat Crestron alle onderdelen van uw systeem 
maakt, zijn er geen vertragingen in de bediening; uw 
lichten worden direct gedimd, de zonwering wordt 
geruisloos aangepast en uw favoriete artiest wordt 
via onze krachtige luidsprekers afgespeeld. U hoeft 
alleen maar te gaan zitten en te genieten van uw 
maaltijd met vrienden en familie.  

Afbeelding afkomstig van Knektd Ltd.

Elegant dineren 
Creëer de perfecte sfeer  

voor een perfecte maaltijd

Cameo®-keypad met Ascent®-afdekplaat (ware grootte)
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Zware dag gehad? Kom tot rust op bed en laat 
alle stress van de dag wegstromen. Met de 
Crestron-afstandsbediening bedient u niet alleen 
de tv. Druk op 'Goodnight' om alle verlichting 
in het huis uit te schakelen, de camera bij de 
voordeur in te schakelen en de nachtlampjes 
voor de kinderen in te schakelen. U kunt zelfs 
de zonwering laten zakken en de temperatuur 
verlagen zonder uit bed te komen. Met de 
kracht van Crestron kunt u ontspannen in de 
wetenschap dat u alles onder controle hebt. 

Afbeelding afkomstig van HI-I

Ontspannende slaapkamers 
Ontspan in de wetenschap  

dat u alles onder controle hebt

Draadloze afstandsbediening  
met touchscreen
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Crestron vereenvoudigt de bediening van uw 
thuisbioscoop voor een filmavond die aanvoelt alsof u bij 
een wereldpremière bent vol grote sterren. Of u nu de 
beste Crestron-luidsprekers afstelt, HD-films van de 
beste kwaliteit kijkt of vier voetbalwedstrijden 
tegelijkertijd volgt: onze technologie regelt alles van 
bron tot weergave, voor een gebruiksvriendelijke en 

enerverende ervaring voor iedereen. Terwijl andere 
bioscoopsystemen producten van meerdere fabrikanten 
combineren, waardoor u haast een doctorsgraad nodig 
hebt om ze te kunnen bedienen, geniet u met Crestron 
in een handomdraai van levensechte films, spannende 
sporten en steengoede games. 

Spectaculaire thuisbioscoop 
Het volledige aanbod aan Crestron-technologie werkt  

samen voor een ongekende thuisbioscoopervaring

7-inch touchscreen  
met houder voor op tafel

Draadloze 
afstandsbediening  

met touchscreen

Afbeelding afkomstig van Profound Technologies
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De Crestron-bediening anticipeert op al uw 
wensen en tovert uw persoonlijke oase om in 
een waar paradijs. Wanneer de zon ondergaat, 
gaan de zwembadlampen automatisch 
aan en wordt het landschap geleidelijk aan 
verlicht. Gebruik de waterbestendige Crestron-
afstandsbediening om uw buiten-tv te bedienen, 
uw favoriete playlist af te spelen of zelfs de jets 
van uw bubbelbad in te stellen terwijl u geniet 
van een welverdiende pauze. De systemen van 
Crestron geven u alle touwtjes in handen voor 
ongekende bediening voor binnen en buiten. 

In de openlucht 
Bediening die op al uw  

wensen anticipeert

Afbeelding afkomstig van Area 51

Crestron-app voor iOS
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Met de enige echte Crestron-app ziet u in een 
oogwenk wat er thuis en op uw vakantieadres of 
boot gaande is. Zet bijvoorbeeld de verwarming 
alvast aan voordat u op een koude avond thuiskomt, 
of laat een gast binnen in uw strandhuis terwijl u op 
kantoor bent. Of bekijk uw bewakingscamera's, zet 
de sproeiers aan, stel de lichten en zonweringen af 
en nog veel meer. Uw Crestron-systemen staan 
altijd tot uw dienst, waar u ook bent.  

Mobiele bediening 
Altijd tot uw dienst,  

waar u ook bent

De mobiele bediening is beschikbaar via de 
Crestron-app en de Crestron Pyng-app.
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Voor elke ruimte is er een elegante Crestron-bedieningsoplossing: van onze strakke 
en intuïtieve touchscreens voor directe bediening van bijna alle apparatuur in uw 
huis tot onze stijlvolle afstandsbediening voor uw tv's, verlichting, zonweringen 
en muziek.

Intuïtieve bediening

Afbeelding afkomstig van Audiofaze Afbeelding afkomstig van Osbee

Afbeelding afkomstig van Profound TechnologiesDraadloos Crestron-keypad met twee knoppen
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Uitzonderlijke  
audio/video

Crestron ontwikkelt ongeëvenaarde audio- en videotechnologie  
voor thuisbioscopen, mediakamers, woonkamers en alle binnen- en 
buitenruimten. Ons legendarische DigitalMediaTM-platform brengt 
spectaculaire 4K-beelden naar elk scherm en dankzij onze speciale 
processors kunt u vier zenders (of meer) tegelijkertijd bekijken. Voeg 
daar nog onze bekroonde Sonnex®-audiosysteem aan toe en u hebt 
alles in huis voor de ultieme luister- en kijkervaring.  

Afbeelding afkomstig van Knektd Ltd. 22



Dynamische verlichting

Afbeelding afkomstig van Smartcomm Ltd.

Ingenieus uitgedachte verlichting maakt prachtige interieurs nog 
rijker en genuanceerder. Crestron combineert zelfontwikkelde 
technologieën voor het dimmen van lampen en instellen van 
kleuren, zodat u de ultieme bedieningsopties krijgt voor alle 
verlichting in en om het huis. Met systemen van andere merken 
kunt u vaak alleen maar handmatig dimmen, maar onze 
verlichtingsinstellingen kunnen gemakkelijk gecombineerd worden 
in scènes die u met één druk op de knop activeert. Vervolgens 
worden niet alleen de verlichting, maar ook de zonwering, muziek, 
thermostaat en andere Crestron-onderdelen aangepast aan de 
gewenste instellingen. Bovendien biedt Crestron het grootste 
assortiment aan bedieningsopties, waaronder designerkeypads, 
touchscreens en afstandsbedieningen, en via uw mobiele telefoon 
of met stembesturing.

5-inch touchscreen in portrait-versie
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De gemotoriseerde zonweringen, jaloezieën en 
gordijnen toveren elke kamer om in een spectaculaire 
ruimte. Met een keur aan schitterende designstoffen, 
elegante hardware en technologie van wereldklasse 
weet u zeker dat u de perfecte zonwering voor alle 
ruimten in uw huis zult vinden. Bovendien kunt u 
met onze exclusieve Color Match-service zonwering 
uitkiezen die perfect aansluit op uw interieur. 
En als dat nog niet genoeg is, bieden we beperkte 
levenslange garantie zodat u er altijd verzekerd 
van bent dat uw prachtige Crestron-zonwering 
vlekkeloos zal werken. 

Luxueuze zonweringen

7-inch touchscreen en CLWI-keypad

Afbeelding afkomstig van Turnils 26



Crestron is het enige bedrijf dat onbeperkte 
aanpasbaarheid mogelijk maakt en u de vrijheid biedt 
om elke ruimte naar wens aan te passen. Zo hebben 
wij bijvoorbeeld het meest uitgebreide aanbod aan 
designopties. Bovendien is er onze exclusieve Color 
Match-service, waarmee we de Crestron-zonwering 
elke gewenste kleur kunnen geven. Verder bieden wij 
schitterende designerkeypads en touchscreens, die 
perfect opgaan in elk interieur. Met al deze opties 
kun u uw visie op perfectie completeren.

Maar behalve dat onze producten er prachtig uitzien, 
is het een fluitje van een cent om aangepaste scènes 
en schema's te maken waarmee uw verlichting, 
zonweringen, muziek, video, beveiliging, temperatuur 
en andere technologieën op uw wensen worden 
afgestemd. Er is geen bedrijf dat Crestron kan 
evenaren als het aankomt op gepersonaliseerde 
domoticasystemen die uw unieke levenswijze 
weerspiegelen.

Onbeperkte personalisatie  
en aanpasbaarheid 

Technologie en design vormen een tandem 
om uw stijl tot leven te brengen.

15-inch HD-touchscreen  
met houder voor op tafel7-inch touchscreen met houder voor op tafel

Afbeelding afkomstig van KHT KFT
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Crestron Design-showrooms bieden een schat aan 
inspiraties die u helpen om de beste opties te kiezen voor 
uw woning. Onze oplossingen worden in voortreffelijke 
decors tentoongesteld en er zijn altijd experts 
aanwezig om te laten zien hoe Crestron-technologie 
één geheel vormt met elk interieur. Ontdek zelf de 
intuïtieve bediening van onze prachtige touchscreens en 
afstandsbedieningen, bekijk onze designzonweringen, 
stoffen en keypads, en nog veel meer.  

Plan uw bezoek via ons online formulier op 
crestronshowroom.com of bel naar +44 (0)207 352 0028.

Inspiraties voor  
uw interieur 

Crestron Design-showrooms

Decoration & Design-gebouw  
Third Ave 979, suite 407  
New York, NY 10022New York

Florida

Arizona

Californië

Design Center of the Americas 
Griffin Road 1855, suite B-108 
Dania Beach, FL 33004

Est Est Interior Design-showroom  
17770 N Pacesetter Way  
Scottsdale, AZ 85255 

Pacific Design-centrum  
Melrose Avenue 8687, suite G-288  
West Hollywood, CA 90069 

Londen

Crestron EMEA-showroom 
tweede verdieping, South Dome  
Design Centre Chelsea Harbour  
Londen 
SW10 0XE
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Ga voor meer informatie naar crestronshowroom.com

Alle merknamen, productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. In dit document worden mogelijk handelsmerken, 
geregistreerde handelsmerken en handelsnamen gebruikt om te verwijzen naar de entiteiten die de merken en namen opeisen, of naar hun producten. Crestron 
wijst elk eigendomsbelang in andere dan de eigen merken en namen af. Crestron is niet verantwoordelijk voor fouten in tekst of foto's. ©2017 Crestron EMEA

Omslagafbeelding afkomstig van La Scala

Wereldhoofdkantoor
15 Volvo Drive
Rockleigh, NJ 07647
800.237.2041
201.767.3400
crestron.com

EMEA
Oude Keerbergsebaan 2
B-2820
Rijmenam
België
+32.15.50.99.50 
crestron.eu 

Latijns-Amerika
Blvd. Manuel Avila  
Camacho 37-1A
Col. Lomas de Chapultepec
CP 11560
Mexico
+52.55.5093.2160
crestron.com.mx

Australië
Level 5
15 Help Street
Chatswood NSW 2067
Australië
+61.1800.555.040
ANZHQ@crestron.com
crestron.com

Nieuw-Zeeland
West Plaza Business Centre
Level 8, 3 Albert Street
Auckland 1060
Nieuw-Zeeland
+64.800.273.787
ANZHQ@crestron.com
crestron.com

Israël
14 Hata’as Street
Kfar Saba, 4442514
Israël
+972.9.7685556
crestron.co.il

India
Unit 101 & 102 RMZ Ecoworld
Campus 6B Sarjapur Marathalli 
Outer Ring Road
Bangalore 560103
800.3005.8822
INDIAsalessupport@crestron.com
crestron.com

Noordoost-Azië
Level 60, One Island East,  
18 Westlands Road
Island East, Hongkong
Gratis telefoonnummer: 
800.969.996
NEAsalessupport@crestron.com
crestron.com

China
No. 487, Tian Lin Road
Gems Park, Block 25
Xu Hui District 
P.R.C. Shanghai 200233
Gratis telefoonnummer: 
400.880.9700

Zuidoost-Azië
31 Kaki Bukit Road 3
#01-04 & #01-05
Techlink
Singapore 417818
+65.6394.9380
crestron.com

Japan
1736-3 Higashitsuda-Cho
Matsue City 690-0011
Japan
+81.852.60.5185
crestronjapan.com


