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Home Management System – nowy standard w inwestycjach Grupy Murapol
Efektywne zarządzanie energią, sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem czy ochrona
przed zalaniem mieszkania, to tylko niektóre z możliwości jakie daje Home Management
System - autorski system infrastruktury technicznej i instalacji, stosowany w najnowszych
inwestycjach Grupy Murapol. Dzięki temu rozwiązaniu klienci Grupy Murapol otrzymają
możliwość wyposażenia nabywanych lokali w inteligentne rozwiązania automatyki
mieszkaniowej (smart home) - Murapol Appartme.
- Już od pewnego czasu przyglądaliśmy się inteligentnym technologiom i rozważaliśmy
zastosowanie ich w naszych inwestycjach, czekając na najoptymalniejszy dla nas moment.
Wykorzystanie rozwiązań z zakresu automatyki mieszkaniowej wymagało opracowania
odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego, pozwalającego na zastosowanie szerokiego
wachlarza funkcjonalności oraz integrację wszystkich elementów systemu. Opracowana
technologia Home Management System łączy te wszystkie założenia. Nasz autorski system
będziemy sukcesywnie wdrażać w kolejnych nowych projektach deweloperskich oraz
poszerzać go o dalsze smart rozwiązania. Jednym z nich jest Murapol Appartme dostarczany
przez firmę S-Labs. A już w kolejnym okresie grzewczym zamierzamy zaoferować naszym
klientom

także

pakiet

antysmogowy

czyli

przemyślane

rozwiązania

rekuperacyjne

wentylacyjne – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.
Murapol Appartme posiada szereg funkcjonalności, które zapewniają użytkownikom komfort,
bezpieczeństwo, a także oszczędności sięgające nawet 30 proc. w skali roku. System ten
pozwala na pełną kontrolę oświetlenia, gniazd elektrycznych, ogrzewania i zaworów wody.
Ponadto mierzy temperaturę w mieszkaniu, na bieżąco sprawdza poziom wykorzystania energii
elektrycznej, a także pokazuje raporty jej zużycia za dany okres. Umożliwia również zdalne
sterowanie roletami wewnętrznymi. Wszystko to można kontrolować zarówno w mieszkaniu przy
pomocy panelu ściennego, jak i zdalnie za pomocą prostej aplikacji mobilnej w tablecie lub
smartfonie. W ramach oferty firma przygotowała kilka pakietów z różnym zakresem
funkcjonalności Murapol Appartme, tak aby klienci mogli dobrać najbardziej optymalny dla
siebie. W zależności od preferencji użytkowników system może być rozbudowywany o
dodatkowe moduły, a także zintegrowany z różnymi urządzeniami elektrycznymi.
Poza rozwiązaniami smart home dostępnymi w ramach Murapol Appartme, infrastruktura
Home Management System wdrożona w inwestycjach Grupy, obejmuje również monitoring
wizyjny części wspólnych - klatek schodowych, garażu, placu zabaw, wejścia na teren osiedla
oraz wideodomofon z systemem SOS. W przyszłości deweloper planuje rozbudowę systemu o
kolejne funkcjonalności. Między innymi w najbliższym czasie wprowadzi pakiet antysmogowy.

- Home Management System zintegrowany z Murapol Appartme pozwala na sterowanie
zaworami ciepłej i zimnej wody oraz na ich całkowite odcięcie, czego nie zapewniają inne
rozwiązania smart home dostępne na rynku. Innym wyróżnikiem naszej oferty jest hybrydowa
konstrukcja systemu sterującego i pełne okablowanie instalacji w wersji podstawowej. Dzięki
temu można zarządzać wszystkimi funkcjonalnościami zdalnie, za pomocą aplikacji, ale także
lokalnie, wykorzystując panel sterujący zamontowany na ścianie. W razie awarii internetu nie
będzie problemu z dostępem do pełnego zakresu inteligentnych funkcji – mówi Nikodem Iskra,
prezes zarządu Murapol.
Rozwiązania smart home będą dostępne w obecnie realizowanych 13 najnowszych
projektach mieszkaniowych Grupy Murapol, powstających na terenie Warszawy, Gdyni,
Poznania, Krakowa, Wieliczki, Wrocławia, Katowic, Gliwic, Mikołowa, Tychów i Torunia. Łącznie
Murapol oferuje ponad 2,1 tys. lokali powstających w inwestycjach, które będą wyposażone
w inteligentne rozwiązania automatyki mieszkaniowej.
____________________
Grupa Murapol od 18 lat prowadzi

działalność w obszarze wielorodzinnego budownictwa

mieszkaniowego. Dotychczas Murapol zrealizował ok. 100 inwestycji, w których powstało 10 tys. lokali
zamieszkałych przez 30 tys. osób. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w 15 miastach
w Polsce, w dwóch kolejnych Murapol przygotowuje swoje premierowe projekty deweloperskie. W 2018
roku Murapol sprzedał 3 560 mieszkań, wobec 3 605 rok wcześniej i 3 042 w 2016 r., plasując się tym samym
na pozycji jednej z wiodących firm rynku pierwotnego. Za swoją działalność biznesową firma była
wielokrotnie wyróżniania m.in. nagrodami takimi jak Gazele Biznesu 2017, Perła Polskiej Gospodarki, Pióro
Biznesu, a także CIJ Awards 2017 w kategorii Leading Green Building Development za inwestycję Murapol
Parki Warszawy oraz Hausemarket Silesia Awards 2019 w kategorii Osiedle Przyjazne Rodzinie za projekt
Murapol Siewierz Jeziorna. Poza umacnianiem pozycji jednej z wiodących firm deweloperskich Grupa
Murapol kładzie również nacisk na działalność pozabiznesową. Firma angażuje się w inicjatywy
promujące sport zarówno profesjonalny, jak i projekty propagujące aktywność fizyczną wśród dzieci
i młodzieży, co zostało dostrzeżone przez kapitułę konkursu Responsible Business Awards, która przyznała
Grupie nagrodę w kategorii Mecenas Sportu 2017.
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