
STOKERS Building – Antwerpen, België

STOKERS is een splinternieuw multifunctioneel concept in Antwerpen. Je kan het 
huren voor Co–working, vergaderlocatie, event venue,… inclusief eetgelegenheid.

Het polyvalente karakter van het gebouw wordt versterkt door het DOMINTELL  Smart Living Experience systeem. 
STOKERS, een architectonische verzamelplek voor mensen, was vroeger een militair ziekenhuis en 

werd onlangs her bestemd voor andere doeleinden. Om het designconcept gezellig en in een cocon 
sfeer in te richten, hebben de eigenaars besloten om gebruik te maken van de voordelen van Domotica.

Omdat de locatie gebruikt wordt voor bijna elk doel waarvoor mensen samenkomen, was er behoefte aan 
een systeem dat even flexibel was als het Stokers concept zelf. Domintell is daarom de juiste keuze gebleken.
Het systeem beheert de verlichting, de verwarming en de toegangscontrole van het gebouw. 
Dit gebouw is onderverdeeld in verschillende zones, bestaande uit: vergaderzalen, kantoren en ontmoetingsplekken. 
Aangezien het Domintell systeem ontworpen is om onafhankelijke instellingen voor elke zone te creëren, bleek dit 
de perfecte keuze. Zelfs met deze kamer-voor-kamer configuratie blijft de gebruiker een overzicht hebben van de 
hele faciliteit. Zo kan men inderdaad het beheer bewaken via een centraal touchscreen of de DOMINTELL  PILOT app.

Het project

Getuigenis
Voor onze multifunctionele omgeving wilden we een systeem hebben dat even flexibel was 
als ons concept”, aldus de eigenaars. “Het verstrekken van de juiste sfeer voor elk potentieel 
gebruik van het gebouw is van essentieel belang in onze activiteit en Domintell Smart Living 
Experience is daar het perfecte systeem voor.” Ook voor de STOKERS Late Night Events, hoeven 
we niet ter plaatse te zijn om het ganse gebouw af te sluiten of de verwarming aan te passen, 
omdat dit alles automatisch wordt beheerd volgens onze eigen scripts in de software of via de 
mobiele PILOT app. Domintell was het ideale antwoord op onze verschillende behoeften en 
onze flexibele toepassingen!

De eigenaren



Doel van de installatie

Zoom op de afstandsbedienings - App 

De installateur

In combinatie met de nieuwe DGQG02 Master, kan uw smartphone de hele installatie 
bedienen dankzij de Domintell PILOT App. Eenmaal gekoppeld aan de installatie via de 
Master module en na een snelle en eenvoudige configuratie, kan de PILOT App de controle 
van uw hele installatie vanaf elke locatie beheren.  Dankzij een intuïtief ontwerp en een 
soepele ergonomie, geeft de Domintell pilot u toegang tot de volledige controle van uw 
gebouw: Verlichting, Verwarming, Rolluiken, Ingangen, Uitgangen,  …alles gebeurt dan 
met een afstandsbediening. Deze is gratis beschikbaar in de Google Play Store en in de 
Domintell App Store.
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Multifunctioneel Atmosferen Afstandsbediening
Flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen van 
het systeem voor bijzondere 
klantbehoeften.

Klant specifieke aanpassing 
van de technologie aan de 
gewenste klantbehoefte.

Afstandsbediening van 
de hele installatie van 
overal, op elk moment 
via Domintell Pilot.
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