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AWARD WINNING

De internationale top van de domoticabedrijven wereldwijd 

is aangesloten bij CEDIA. CEDIA is de organisatie achter de 

jaarlijkse uitreiking van de ‘Oscars’ van de domotica. 

Wij zijn trots en blij dat we de afgelopen jaren diverse ma-

len genomineerd zijn voor de CEDIA Awards en deze ook 

meerdere keren – in de hoogste categorieën! – gewonnen 

hebben. Deze awards zijn namelijk zeer waardevolle erken-

ningen van onze kwaliteit. www.cedia.org

Innovatie staat altijd voorop bij De Opera Domotica, waar-

door klanten altijd verzekerd zijn van het beste: van een 

iPad lichtbesturing tot integrale ‘State of the Art’ domoti-

ca-oplossingen.

Wilt u meer weten over onze projecten of over de nieuwste 

mogelijkheden op het gebied van domotica? Bel of mail ons 

gerust voor een afspraak. Wij verwelkomen u graag in onze 

showroom.

Met vriendelijke groet,

Jacco Troost

Jacco Troost is de oprichter en eigenaar van 

De Opera Domotica en ‘ademt’ kwaliteit:

“Alles begint met passie. Daar ben ik van overtuigd. 

Al tijdens mijn studie Elektrotechniek was ik gek van 

de nieuwste technieken op het gebied van beeld- en  

geluidsystemen. Dat is nooit meer over gegaan. Ik wil 

dat onze klanten ‘kippenvel’ krijgen van wat wij reali-

seren. En dat lukt eigenlijk altijd. Gewoonweg omdat 

we geen concessies doen als het gaat om bedienings-

gemak of kwaliteit. Ben ik een perfectionist? Absoluut. 

Maar daar plukt u als klant de vruchten van.”

“Met het winnen van deze Awards hebben we ons, 

als high end domoticaspecialist, definitief geschaard 

bij de internationale top”

CEDIA AWARDS 2016: BEST MEDIA ROOM
CEDIA AWARDS 2015: BEST SHOWROOM
CEDIA AWARDS 2013: BEST HOME CINEMA            
CEDIA AWARDS 2013: BEST INTEGRATED HOME
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CEDIA AWARDS 2016: BEST MEDIA ROOM CEDIA AWARDS 2013: BEST HOME CINEMA

H o m e  Te c h n o l o g y,  P r o f e s s i o n a l l y  I n s t a l l e d40

JOINT WINNER BEST HOME CINEMA OVER £100,000 (€120,000)

Living Cinema | The client’s brief was for a multifunctional space that could be used to watch TV and films and act as a 

playroom for the grandchildren. The client requested a sophisticated home automation system that would not only control 

AV, but also the lighting, blinds, fireplace, underfloor heating and cooling. 

Cinema Tushchinski | De Opera Domotica has delivered a state-of- the-art cinema with a clear focus on providing the finest 

audio and video quality. Considerable attention to detail went into the overall project design. To avoid any disturbance to 

other areas of the property, De Opera Domotica recommended a box-in-abox room design.

CEDIA AWARDS 2015: BEST SHOWROOM

104

BEST SHOWROOMWINNER

Discover Your Senses  | De Opera Domotica’s showroom portrays a melting pot of custom installation, interior  design and 

high-end projects at its finest. As an all-encompassing demonstration facility, clients are able to view mid to highend scena-

rios of furniture, home automation and audio. An extremely successful and well thought out project.

CEDIA AWARDS 2013: BEST INTEGRATED HOME

Dream Home | The brief required integration of multiple subsystems including: climate; security; entry; audio visual; and 

pool/wellness. The client also wanted the system to be future-ready to allow for new standards in video distribution. A truly 

breathtaking integrated home automation and audio-visual system for a luxury family home.
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Avondje uit
in eigen huis.

Dagen worden korter en frisser. Tijd voor 

heerlijk ‘cocoonen’. En dat lukt natuurlijk het 

beste in je eigen professionele thuisbioscoop! 

Beeld en geluid zijn superbelangrijk bij een 

Home Cinema. Maar ook akoestische mate-

rialen en een doordacht lichtplan spelen een 

doorslaggevende rol. De Opera Domotica 

heeft al twintig jaar ervaring in deze branche. 

Wij weten precies waar je aan moet denken als 

je kiest voor een thuisbioscoop, in welke vorm 

dan ook.

Lounge Home Cinema: een thuisbioscoop 

en loungeplek in één, waarbij je verzekerd 

bent van alle comfort en fantastisch beeld 

en geluid.

Living Home Cinema: de perfecte integratie 

van een professionele cinema in jouw be-

staande woon/leefruimte. Alle techniek is 

netjes weggewerkt. Het gebruik van akoesti-

sche materialen zorgt voor het beste geluid 

en voorkomt geluidsoverlast.

Professionele Cinema: jouw eigen Home 

Theatre. De ruimte, inrichting, akoestiek, 

techniek, lichtkwaliteit en superieure 

beeld- en geluidskwaliteit zorgen ervoor, 

dat je geniet van die echte bioscooperva-

ring. Kippenvel. Gewoon in je eigen huis.  

Lijkt jou dit ook wel wat? Maak dan snel 

een vrijblijvende afspraak. We laten je 

graag alle mogelijkheden zien en beleven 

in onze geavanceerde showroom. 
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Ontwerp (in CAD of 3D CAD) van 

wanden, plafonds en stoelen tot in het 

allerkleinste detail. 

Ontwerp van de volledige akoestiek.  

Ontwerp van geavanceerd lichtplan. 

Selectie van het beste luidsprekersys-

teem en dat vervolgens ook minutieus 

inmeten in en aanpassen aan de ruimte. 

De Opera Domotica ‘ademt’ cinema-

techniek, akoestiek en domotica. Dag in 

dag uit. Wij zijn specialisten pur sang. 

Anders dan anderen. Wij maken jouw 

droom echt waar. Het is geen loze kreet. 

Want wij leveren het bewijs.

Geregisseerde 
perfectie.

✔

✔

✔

✔

Foto: The Art of Living, Jaro van Meerten

Ontspannen 
en genieten.

Spreekt het gemak van het centraal aan-

sturen van audio en video, beveiliging, 

elektrische installaties, IT, wellness, licht 

en klimaatbeheersing jou ook aan? Gun 

jezelf dan die luxe en zekerheid. Je leven 

zal nooit meer hetzelfde zijn als je kiest 

voor een domoticatotaalconcept dat op 

jouw lijf geschreven is. Relax en geniet.

Zelf ervaren? Kom naar onze showroom!

Maak snel een vrijblijvende afspraak 

voor een bezoek aan onze showroom. 

Hier maak je kennis met alle mogelijk-

heden op het gebied van licht, geluid, 

multimedia, geur en klimaatsystemen. 

Kies voor beleving en laat je inspireren. 

Er gaat gegarandeerd een wereld voor 

je open.

De Opera Domotica: specialist bij uitstek

De Opera Domotica is al meer dan 20 

jaar toonaangevend domoticaspecia- 

list. We hebben een schat aan kennis 

en ervaring in huis. En zetten die ook 

graag voor jou in. Het begint altijd met 

luisteren. Het gaat erom wat jij wilt en 

hoe jouw (woon)situatie is. Wij weten 

vervolgens precies hoe we jouw wensen  

moeten vertalen naar de beste domotica- 

oplossingen.
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Daar draait het om als we het over domotica ofwel huisautomatisering hebben. 

Hieronder laten we u enkele praktische voorbeelden zien.

Verlichtingscontrole. Zoals verlichting in en om huis bedienen met je smartphone. 

Of je favoriete lichtscène met je eigen touchscreen selecteren. 

Audio en beeld. Bijvoorbeeld een centraal systeem met Spotify/internetradio mu-

ziekserver en versterkers. En weergave via uiterst zorgvuldig weggewerkte luid-

sprekers (achter het stucwerk!). Onzichtbare topkwaliteit.

Volledige integratie van een 24/7 beveiligingsconcept: het systeem bewaakt jou en/

of je geliefde en familie dag en nacht.

Maatwerkoplossingen voor het wegwerken van luidsprekers, 4k-tv’s en projectoren 

in meubelmaatwerk of in het plafond.

Gordijnsturing en zonwering: automatische sluiting als je het alarm inschakelt en 

instellingen voor aanwezigheidssimulatie.

Geavanceerde software die een airco/DX-koelingssysteem en een vloerverwar-

mingssysteem als één geheel aanstuurt. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Comfort, woongenot 
en veiligheid. 

Uw comfort. 
Uw veiligheid. 
Uw thuis.

Heeft u net een ander huis gekocht? Wilt u uw 

nieuwe of bestaande huis verbouwen? Of kiest u 

voor nieuwbouw? Wat uw keuze ook is, De Opera 

Domotica voorziet u altijd van de aantrekkelijkste 

(totaal)oplossingen als het om domotica ofwel 

huisautomatisering gaat. Óók bij bestaande bouw! 

Kies daarom voor de ultieme woonbeleving en 

maak van uw huis uw ideale ‘thuis’. U verdient het. 

Kwaliteit, comfort, bedieningsgemak, veiligheid en 

zekerheid. Dat is onze wereld. De Opera Domotica 

is al meer dan 20 jaar een van de meest toonaan-

gevende domoticaspecialisten van Europa. Wij 

overzien het hele spectrum (audio/video, bevei-

liging, elektrische installatie, data en it, wellness 

integratie, klimaat- en lichtsturing, zonwering) en 

weten precies hoe je deze optimaal integreert. Het 

resultaat? Een domoticatotaalconcept dat op uw 

lijf geschreven is. Relax en geniet.

Bestaande bouw

De Opera Domotica ontwerpt en realiseert alle 

door u gewenste domoticatoepassingen in uw 

huis. En dat is vaak veel makkelijker dan u denkt. 

Zo werken wij bijvoorbeeld met Crestron draadloze 

schakelaars voor de aansturing van de verlichting. 

Hak- en breekwerk is dus helemaal niet nodig. Gun 

uzelf daarom dit comfort!

Nieuwbouw en renovatie

De Opera Domotica maakt, op basis van uw wensen  

een totaalontwerp voor u en coördineert ook  

alle werkzaamheden rondom de aanleg van de 

domotica. U heeft er geen omkijken naar en u hoeft 

na oplevering alleen nog maar te genieten.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak dan snel 

een afspraak voor een bezoek aan onze showroom 

en ervaar hoe wij uw dromen waarmaken. Welkom!
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Publicaties en referenties van De Opera Domotica in onderstaande media.

“VOOR HET EERST WINT EEN NEDERLANDS BEDRIJF 
 TWEE CEDIA AWARDS IN DE HOOGSTE CATEGORIE.”

“ INNOVATIE STAAT BIJ DIT BEDRIJF  
VOOROP, ZODAT NIEUWE STANDAARDEN 
MAKKELIJK ZIJN IN TE PASSEN.”

“ DOMOTICA DIE VOLLEDIG SAMENGAAT MET HET 

ONTWERP, INCLUSIEF AKOESTISCHE ANALYSE EN 

EEN OP MAAT GEMAAKT LICHTPLAN.”

“ HET SYSTEEM IS ZO GOED ALS  
ONZICHTBAAR, NAADLOOS  
GEÏNTEGREERD EN VOLLEDIG  
TOEKOMSTBESTENDIG.”

“ HIGH-END DOMOTICASPECIALIST SCHAART ZICH  
DEFINITIEF BIJ INTERNATIONALE TOP.”

TIJDENS DE CEDIA AWARDS IN LONDEN WERD 
DE OPERA DOMOTICA BEKROOND ALS HIGHLY 
COMMENDED FINALIST IN DE CATEGORIE ‘BEST 
INTEGRATED HOME’. DAARNAAST WERD HET  
OISTERWIJKSE BEDRIJF UITGEROEPEN TOT  
FINALIST IN DE CATEGORIE ‘BEST MEDIA ROOM’.

“ FEATURES DIE ZORGEN VOOR EEN ENORME  
VEELZIJDIGHEID AAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN,  
ZONDER IN TE LEVEREN OP PRESTATIE.”

“ KLIMAATBEHEERSING, BEVEILIGING,  
TOEGANGSCONTROLE, LICHT, AUDIO EN VIDEO  
ÉN DIVERSE CUSTOM BEDIENINGEN VOOR HET  
ZWEMBAD EN WELLNESS CENTRE.”
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