
Toamna aceasta se
poartã dispozitivele
inteligente ºi confortul

L
ocuinþa a devenit mult
mai importantã în ulti-
mele luni, dupã ce pan-
demia a impus tele-
munca. Aºa stând lu-
crurile, oamenii au in-

vestit tot mai mult în confort ºi în
dispositive inteligente. Specialiºtii
anunþã cã toamna aceasta se
poartã þesãturile confortabile, cu
tonuri calde ºi piesele vintage.
Pãturile din lânã ºi blãnile de oaie
pot îmbina utilul cu plãcutul, în se-
zonul rece. "Cred cã orice cu un ton
pãmântiu sau neutru este perfect
pentru toamna anului 2021", este
de pãrere designerul Amanda
Evans. De asemenea, articolele de
uz casnic vintage, personalizate
sunt la modã pentru toamna aceas-
ta. Un scaun vintage sau o piesã de

decor din vremea bunicilor repre-
zintã o alegere corectã. Dar ceea ce
este mai interesant, cã dincolo de
tendinþele legate de decor, foarte
importante sunt ºi dispozitivele in-
teligente. Astfel, potivit unui studio
realizat de Reveal Marketing Re-
search, la nivel naþional, 67% dintre
români au declarat cã intenþio-
neazã sã cumpere dispozitive de ti-
pul Smart Home, iar 63% sunt dis-
puºi sã plãteascã pentru asta pânã
la 3.000 de euro. Dintre aceºtia, cin-
ci din zece (54%) ar integra un ast-
fel de dispozitiv în bucãtãrie, urmat
de dormitor (25%) ºi de living
(18%). În acest context, cei mai
mulþi dintre respondenþi au afirmat
cã sunt dispuºi sã investeascã în
dispozitive inteligente ºi îºi doresc
în special electrocasnice de acest

tip - cuptor, maºinã de spãlat etc.
(53%), electronice smart - prize
smart, întrerupãtoare smart, tv
smart etc. (50%) ºi sisteme smart -
sisteme de supraveghere sau auto-
matizãri smart (43%). Peste o
treime (38%) din totalul celor ches-
tionaþi au spus cã ar investi în auto-
matizarea unei uºi. De asemenea,
siguranþa ºi confortul reprezintã cri-
terii importante pentru 53% dintre
cei care vor dispozitive smart pen-
tru casã, în timp ce eficienþa ener-
geticã se aflã pe locul doi, fiind
menþionatã de cãtre 4 din 10 res-
pondenþi. Potrivit sursei citate, per-
soanele care declarã cã îºi doresc sã
integreze dispozitive inteligente în
propria locuinþã cred cã folosirea
acestora contribuie la un trai mai
confortabil (56%), precum ºi la opti-

mizarea spaþiului de acasã/elimina-
rea surplusului (47%), respectiv pla-
nificarea consumului ºi reducerea
risipei alimentare (46%). Datele
centralizate în cercetarea de spe-
cialitate aratã cã aproximativ 42%
dintre locuinþele din þara noastrã
au deja integrate dispozitive inteli-
gente, sufrageria fiind pe primul
loc, cu mai mult de jumãtate dintre
opþiuni (52%). Topul este comple-
tat de bucãtãrie (25%) ºi dormitor
(28%). Sezonul acesta casa rede-
vine acasã, dupã agitaþia provocatã
de mutarea birourilor în propriile
locuinþe.
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