Fjärrstyrda gardinskenor
MOTORISERADE LÖSNINGAR FÖR GARDINER

Elegans
i rörelse

Stilfullt

för din inredning

Ljus och stämning, känsla och atmosfär - gardiner kan göra stor skillnad. Lägg till
en känsla av flärd i din inredning med fjärrstyrda gardiner. Med Somfys motoriserade gardinskenor kommer det att kännas både smidigt och elegant att öppna och
dra för dina gardiner.
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Justera det naturliga ljuset med ett enkelt knapptryck
Styr dina gardiner med din smartphone eller surfplatta
via Somfy TaHoma® Smarta Hem lösning
Motorn är dold bakom gardinen
Gardinerna rör sig tyst och smidigt
Batteri- eller nätanslutning
Finns i flera olika utförande
I perfekt harmoni med din inredning

SMART

•
•

SCENARIOS

Somfy fjärrstyrda gardinskenor

Ext venetian
blind

ON-ABC

Mjuk rörelse
Med Somfys fjärrstyrda gardiner får du tillgång till en helt ny värld av välbehag och lyx. Ett enkelt knapptryck på
din fjärrkontroll eller smartphone* justeras positionen på dina gardiner med stor precision. Med gardinerna helt
öppna, delvis fördragna eller stängda skapar du just den stämningen du önskar.
Dra lätt i gardinen och motorn går igång och tar över. Välj stoppositionerna utifrån dina preferenser, så de
framhäver gardinernas fall och ställ in den hastighet som passar dig. Motorn startar och avslutar mjukt för
att säkerställa en perfekt rörelse. Koppla in de motoriserade gardinskenorna. Eller, för en enkel och snygg
installation, välj 100% WireFree® alternativet som drivs av batteri och är fjärrstyrt,

* KRÄVER SOMFYS SMARTA HEM LÖSNING, TAHOMA®

Smart boende med TaHoma®
TaHoma®, hjärtat i ditt Smarta Hem, är en smart box som
kopplar samman dig med ditt hem. Vill du på ett enkelt
sätt släcka ljusetIconographie
och dra för gardinerna? Med TaHoma®
appen kan du, från din smartphone styra, kontrollera och
justera de sammankopplade produkterna närsomhelst
och varsomhelst. TaHoma®, det kan inte bli lättare.
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Mysig atmosfär för en avslappnad kväll

Välj den

bästa kvalitén
för din trivsel

Skapa din alldeles egna och välkomnande miljö. Med den högsta standarden
av kvalité och internationella certifieringar är din trivsel och sinnesro garanterad i många år framöver.

Somfy fjärrstyrda gardiner

är designade för att motsvara dina behov
Enkla att installera
- "Plug & play" lösning
- Öppning från mitten eller sidan

Enkla att integrera
- För alla gardintyper

Dubbelveckad

Enkelveckad

Våggardin

- Kompatibel med Glydea skenor.
- Tillgänglig i olika utförande: rak, böjd eller vinklad.

- Motor monterad på vänster eller höger sida
- Justerbara eller automatiska slutstopp

Automatisk inställning 				

Med ett enkelt knapptryck justeras ytterlägen automatiskt

Låg ljudnivå 					

Öppna eller dra för gardinerna nästan helt ljudlöst

Mjukstart/-stopp 					
Ger en känsla av lyx
Touchläge						
Öppna och dra för gardinen genom en enkel dragning i tyget
Manuell hantering					
Du kan fortfarande öppna och dra för gardinerna manuellt
Justerbara ytterlägen 				

Garanterar perfekta gardinupphängningar

Justerbar hastighet				

Lägre hastighet gör gardinrörelsen ännu tystare

MY-funktion 					
Ställ in ett mittläge, t.ex. för att lämna en öppning för en terrassdörr?
Alla motorer är kompatibla till 			
samma skena

Gör det enkelt för byte eller uppgradering av motor

Möjlighet för styrning via potentialfri kontakt Kompatibel med externa styrsystem
RTS-kontrollmöjligheter (radio)			

Kompatibel med hela Somfys serie RTS-kontrollenheter

Batteridrift finns som alternativ** 			

Sladdfri, enkel, snabb och snygg installation

Tillgängligt för gardiner på upp till 100 kg
och med en maxlängd på 15 m skena***

I stort sett alla gardinuppsättningar kan motoriseras

• TESTAD FÖR ATT GE 15 ÅRS PROBLEMFRI ANVÄNDNING

KVALITÉ

• 5 ÅRS INTERNATIONELL GARANTI
• INTERNATIONELLA CERTIFIERINGAR

**IRISMO WIREFREE
***2 GLYDEA 60 MOTORER BEHÖVS INSTALLERAS

9

MÅNADER**
BATTERITID

5

15

GARANTI

SINNESRO

ÅRS

ÅRS

Somfy gardinsortimen
Brett utbud av motorer med
Smidig hantering
		 Touch Motion
Motor

Manuell hantering Autostopp

Mjukstart

Mjukstopp

Justerbar hastighet Justerbara
ändstopplägen

Gardinåterställning

Glydea
Glydea 60e DCT
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Glydea 60e WT
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Glydea 35e RTS
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Irismo 35 WT

•

•

•

•

Irismo 35 DCT
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Irismo 35 RTS
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Glydea 35e WT
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Irismo
Irismo WireFree® 45 RTS

•

DCT = STYRNING VIA POTENTIALFRI KONTAKT

WT = STYRNING VIA NÄTANSLUTNING

•

•

•

RTS = STYRNING VIA TRÅDLÖS SIGNAL

NY, UNIK, REVOLUTIONERANDE
IRISMO 45 WIREFREE® RTS
> BATTERIDRIVEN OCH FJÄRRSTYRD - 100% TRÅDLÖS MOTORISERING
> ENKEL "PLUG & PLAY" INSTALLATION
> SNYGG OCH TYST MOTORISERING MED MARKNADSLEDANDE FUNKTIONER
> KLARAR DRAPERIER OCH GARDINER UPP TILL 45 KG OCH 10 M SKENA
> LADDNINGSBART BATTERI
> 9 MÅNADERS GENOMSNITTLIG BATTERITID MELLAN LADDNING

nt
funktioner anpassade för de flesta installationer
Estetik
MY-funktion

Kompatibilitet
Justerbar sladdutgång

•

•

•

•

WireFree®,
batteridrift

Kompatibel med
RTS / Somfy TaHoma®

•

•
•

•

•

•

DCT / potentialfri
kontakt styrning.
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60 kg

•

60 kg
60 kg
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35 kg
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35 kg
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•

35 kg

•

45 kg
•

35 kg
•

•

Maxvikt vid 10 m rak längd

•

•

•

•

Nätanslutning, 230V

Kapacitet

35 kg
35 kg

Din lokala Somfyåterförsäljare:

Om Somfy

Somfy, en garanti för tillförlitlighet
n Somfys produkter uppfyller alla europeiska säkerhetsbestämmelser.
Warranty
year

n Somfys produkter genomgår noggranna tester innan de installeras i din bostad.
n Fem års prouktgaranti på alla Somfys motorer och fjärrkontroller.

Omfattande återförsäljarnätverk
Somfys lösningar kan köpas hos specialiserade återförsäljare. På vår webbsida hittar du adresser till alla våra återförsäljare.

Somfy Sweden AB

Box 60038
216 10 Limhamn
Somfy Showroom
Arenagatan 16
215 33 Malmö
040 16 59 00
info.nordic@somfy.com

www.somfy.se

Upphovsrätten tillhör Somfy (© 2017) - Electric Curtain Tracks BtoC - V1.03-17 | iPhone®, iPad® MacBook® och App Store är registrerade varumärken tillhöriga Apple Inc

Somfy har på mer än 45 år blivit marknadsledande på motoriserade lösningar och specialister på hemautomation i och kring huset. Somfy är en
erkänd tillverkare av elmotorer, styrningar och sensorer för markiser, rulljalusier, invändiga solskydd, gardiner, värme, grindar, garageportar och
belysning för hem och fastigheter. Smart Home från Somfy – hemautomation när den är som bäst: manuell eller automatisk styrning av elektriska
apparater var du än befinner dig. Somfy verkar i 59 länder världen över, och våra produkter har bevisat sin tillförlitlighet hos miljontals kunder.

