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Group Pashuysen is reeds 60 jaar actief in de autosector. Dienstverlening, klantvriendelijkheid en persoonlijke 
aanpak zijn de kernwoorden van hun succes.

Om dit maximaal te kunnen waarmaken worden hun filialen zo klantvriendelijk mogelijk ingericht.
Een aangename sfeer bij het binnenkomen van de showroom bevestigt de klant dat hij belangrijk is.

Om deze sfeer te kunnen scheppen is het belangrijk dit op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier te kunnen doen. Domintell 
is hierbij de ideale partner. 

Met een centrale bediening op een touchscreen worden de juiste instellingen van de verlichting en muziek geactiveerd.
Geen gedoe met knoppen en schakelaars. Door middel van enkele toetsen staat alles onmiddellijk volgens de juiste instellingen. 
Ook bij het verlaten en afsluiten van het filiaal hoeft men niet het hele bedrijf door te lopen. Met een enkele druk op de knop 
komt alles in “nacht” modus te staan.

Het project

Getuigenis

Doordat de showroom in Leuven reeds onze derde is met Domintell, zit er ook een bepaalde 
uniformiteit in het systeem. Voor alle showrooms is de bediening hetzelfde, wat het voor het 
personeel nog makkelijker maakt om een aantal functies te bedienen.
Hierdoor hebben we bij Pashuysen de tijd om onze missie goed uit te voeren, namelijk de klant  

              optimaal te bedienen!

Davy Pashuysen
Eigenaar



Doel van de installatie

Zoom op de sferen

De installateur

Het brede gamma acties van de Domintell software gepaard met 
de nauwkeurigheid van onze lichtdimming laat u toe uw eigen 
gepersonaliseerde atmosferen te creëren volgens uw eigen wil 
en persoonlijkheid. Uw verbeelding is de limiet, voor oneindige 
mogelijkheden door de combinatie van al uw devices met de 
Domintell technologie. Geef de verschillende zones van uw huis of 
kantoor hun eigen atmosferen, volgens uw zin. Deze configuraties 
kunnen elk moment in enkele kliks aangepast worden. Een gewone 
druk op een Domintell schakelaar of via de Domintell App activeert 
ogenblikkelijk de gewenste sfeer en u zult naar wens tussen de 
verscheidene sferen kunnen wisselen. Elke situatie, elk moment 
van de dag vergt een andere sfeer. Definieer het met de Domintell 
software, voor een huis in constante evolutie.
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Sferen Toegankelijkheid Standaardisering
Ontwikkeling van licht- en 
muzikale sferen om het 
onthaal van de klant de 
bevorderen.

Beheer van de volledige 
installatie via een centraal 
scherm.

Uitrusting van alle 
filialen met een identiek 
systeem.
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