
Of uw gasten nu de hele dag op pad zijn geweest, op zakenreis zijn of genieten van een 
vakantie, als ze terugkomen in hun hotelkamer willen ze zich comfortabel en thuis voelen. 
Met de uitnodigende gebruikersinterface van Priva Touchpoint One Hotel voelen uw gasten 
zich snel op hun gemak. Het elegante bedieningsapparaat voor hotelkamers is eenvoudig te 
gebruiken en geeft uw gasten de mogelijkheid het klimaat in de kamer naar eigen behoeften 
in te stellen. Met verschillende functies garandeert Priva Touchpoint One Hotel een optimaal 
en persoonlijk comfortniveau en een uitstekende klimaatbeleving voor elke gast.

Het minimalistische en moderne design van Priva 
Touchpoint One Hotel is voorzien van een led-
display en een touchscreen, waarmee gasten de 
voorkeuren in de kamer kunnen instellen. 
Internationale gasten zullen zich ook direct thuis 
voelen, omdat het bedieningspaneel 
gebruikmaakt van algemeen bekende iconen die 
gemakkelijk te begrijpen zijn, zelfs zonder dat 
men de lokale taal spreekt, of überhaupt een 
taal eigenlijk! 

Het bedieningspaneel geeft ook specifieke 
gebruikersfeedback weer, zoals iconen die 
koeling, verwarming of een open raam 
aangeven. Dit bespaart de gebruiker tijd en 
frustratie, omdat uw gasten zo begrijpen wat 
het systeem doet. 
Gasten kunnen kiezen of ze de temperatuur op 
het display willen zien in Celsius of Fahrenheit. 

      PRIVA TOUCHPOINT ONE HOTEL 
Het elegante en gebruiksvriendelijke bedieningsapparaat voor uw hotelgasten
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Persoonlijk comfort met een origineel en strak kamerontwerp  
Operationele uitmuntendheid
Priva Touchpoint One Hotel is de nieuwste 
aanvulling op de Priva Touchpoint One 
familie. De verschillende functionaliteiten van 
de Priva Touchpoint One Hotel genereren 
niet alleen ultieme gasttevredenheid, maar 
stellen u ook in staat om uw hotel op de 
meest efficiënte manier te beheren. 

De geïntegreerde buttons “Maak kamer 
schoon” en “Niet storen” zijn specifiek 
afgestemd op de Hospitality industrie. 
Hierdoor is het mogelijk om de status van 
elke ruimte centraal weer te geven, zodat u 
de planning van het schoonmaakpersoneel 
kunt optimaliseren.

De pictogrammen op het display voorkomen 
problemen. Als de klimaatregeling 
bijvoorbeeld wordt uitgeschakeld, omdat er 
een open raam gedetecteerd is, wordt dit op 
het display duidelijk zichtbaar voor uw 
gasten. Dit voorkomt onnodig werk en 
inspanning voor het onderhoudspersoneel 
van het hotel dat anders het probleem moet 
oplossen.
Kortom, deze functies besparen u en uw 
personeel tijd en moeite, terwijl uw gasten 
genieten van een unieke hotelervaring.

Functies
> Wake up display: het apparaat activeert 
wanneer beweging wordt gedetecteerd. 
> Buttons “Niet storen” en “Maak kamer 
schoon”: voor schone kamers en naadloze 
integratie met uw PMS (Property Management 
System). 
> Temperatuur- en ventilatieregeling binnen 
handbereik van uw gasten. 
> Celsius/Fahrenheit schakelaar, zodat alle 
gasten zich thuis voelen. 
> Gebruikersfeedback op het display, zoals een 
open-raamicoon om energieverspilling te 
voorkomen en een verwarmings- of 
koelingsicoon wanneer de gewenste 
temperatuur is ingesteld. Zo weten uw gasten 
wat het systeem doet. 
> Twee frontkleuren (zwart en wit) en 
aangepaste kleuren voor de achterkant van 
het apparaat om op elk gewenst design aan te 
kunnen sluiten.
> Aangepast logo is mogelijk in overleg, zo heeft 
u echt maatwerk.

Wilt u meer weten? 
Volg Priva Building Automation op LinkedIn 
en Twitter.
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NEDERLAND
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Zie www.priva.com voor contact-

gegevens van een Priva kantoor of 

partner in uw regio.
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