Om Somfy

NYTT URVAL MED TRÅDLÖSA MOTORISERADE SOLSKYDD

Somfys marknadsledande och smarta lösningar för hem och byggnader har förbättrat människors vardag i över 50 år.
Våra produkter utformas med komfort, användarvänlighet, säkerhet och hållbarhet i åtanke och gör det möjligt att automatisera och
koppla samman markiser, gardiner och persienner, grindar och garageportar, belysning och värme, larmsystem m.m. Vi lägger stort
fokus på att skapa användbara lösningar som är tillgängliga för alla, designade för att fungera lika bra idag som imorgon.

friheten
Njut av

Njut av en bättre livsstil och
äkta sinnesfrid med Somfys nya
trådlösa serie.
Utformad för att passa alla typer
av solskydd och gardiner, och alla
fönster. Denna nästa generations
teknik öppnar upp för ett stilrent
uttryck, en enkel livsstil och ett
bekvämt hem.
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med WireFree solskydd och gardiner

Frihet att koppla av

Frihet att skapa
Öppna upp för oändliga möjligheter. Inspirera ditt liv och hem med elegans och innovation. Denna avancerade trådlösa teknik är
nästa generation som underlättar en enkel vardag med tillgängliga lösningar för ett bekvämt hem.
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Hissgardiner

Persienner

Duo rullgardin

Plisségardiner
& dubbelplissé

uppkopplad

Varva ner, koppla av och njut på en högre nivå av komfort och välmående.

●

Rullgardiner

Frihet att vara

Optimera ditt utrymme och din atmosfär genom att styra det naturliga ljuset och rumstemperaturen med bara en
knapptryckning. Lek med olika stämningslägen och värna ditt privatliv.
Trådlös motorisering betyder att du slipper hängande snören, så du kan ta det lugnt och njuta i en barnvänlig och
husdjurssäker miljö.
Med tystgående drift kan du njuta av lugn och ro med en diskret teknik som inte stör

Anslut med valmöjligheter. Skaffa ett smart boende med alla innovativa fördelar som
kommer med den trådlösa serien.
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Gardiner

●

Smidig och enkel installation: motorisering utan elinstallation.

Uppladdningsbara batterier med lång livslängd. Barn- och
husdjurssäker: inga hängande snören eller kulkedjor

Stilren design som på ett smidigt sätt passar in i din heminredning.

Våra tystgående trådlösa motorer är bland de
tystaste motorer som finns på marknaden.

●

Gör livet lite lättare med fjärr- och appkontroll.
Bli hands-free med röstkontroll*.
Automatisera enkelt dagliga gardinlägen och skapa scenarier.
Styr din sol/insynsskydd var du än befinner dig och få det att se ut som att du är
hemma fastän du är borta.
Anslut och interagera med andra Somfy-produkter och andra smart home-märken.

* Gränssnitt kan behövas.
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Välj den bästa fjärrkontrollen för dina behov

• Väggbrytare: Smoove RTS
• Fjärrkontroll: Telis RTS, Situo RTS
• App-kontroll: Connexoon Window RTS, TaHoma®
• Röstkontroll: Kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant

20,0°C

Curtain A

ÅRS

GARANTI

INTERNATIONELLA
CERTIFIERINGAR

Du kan tryggt koppla av och ha sinnesfrid med Somfys femåriga garanti. Uppladdningsbara batterier med lång livstid och
pålitlighet som du verkligen kan lita på, ger ett enkelt underhåll. När du behöver ringa efter experthjälp, har Somfy den
kundtjänst och det stöd som man kan förvänta sig från en världsledare, som är dedikerad till att ge en bättre livsstil.
* 2 års begränsad garanti på batterierna

Curtain B

TaHoma- och Connexoon Window RTS-apparna
gör att man lätt kan styra Somfy-produkterna med
en smartphone eller surfplatta var man än befinner
sig, hemma som borta.

Kompatibla med andra Somfy-produkter
och smart home-märken
Öppna upp för ännu fler möjligheter.

