Kauko-ohjattavat verhokiskot

Aistikasta
liikettä

Aistikkuutta
sisustukseen

Verhot vaikuttavat merkittävästi valoon ja mielialaan, tunnelmaan ja ilmapiiriin.
Lisää ripaus aistikkuutta sisustukseen automatisoimalla verhot. Somfyn kauko-ohjattavilla verhokiskoilla verhojen avaus- tai sulkemisliike on aina pehmeä
ja tyylikäs.
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Säädä luonnonvaloa vain nappia painamalla
Ohjaa verhoja älypuhelimella tai tabletilla käyttäen Somfy
Connexoon RTS -sovellusta tai Somfy TaHoma® älykotiratkaisua
Moottori on katseilta piilossa verhon takana
Pehmeä ja hiljainen liike
Akku- tai verkkovirtakäyttöinen
Sarja erilaisia kaukosäätimiä saatavissa
Täydellinen harmonia sisustuksen kanssa

SMART

•
•

SCENARIOS

Somfyn kauko-ohjattavat verhokiskot
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Sujuva liike
Somfyn kauko-ohjattavat verhot vievät sinut aivan uuteen hyvinvoinnin ja ylellisyyden maailmaan. Kaukosäätimen
tai älypuhelimen* painalluksella säädät verhojen asentoa tarkasti. Pidä ne apposen auki, osittain tai täysin kiinni ja
luo tunnelma, joka sopii sekä omiin mieltymyksiisi että elämäntyyliisi.
Vetämällä varovasti verhosta moottori käynnistyy automaattisesti. Aseta pysäytysasennot oman mielesi
mukaan, jotta kangas laskeutuu kauniisti, ja aseta liikkeen nopeus sellaiseksi kuin haluat. Moottori pehmeä
käynnistyminen ja pysähtyminen varmistaa sujuvan toiminnan. Kytke sähkökäyttöiset verhokiskot johdolliseen
ohjaukseen tai valitse täysin langaton, akkukäyttöinen ja radio-ohjattava WireFree®-vaihtoehto, jolloin saat
helpon ja upealta näyttävän järjestelmän.
* TARVITAAN SOMFY CONNEXOON RTS TAI SOMFYN ÄLYKOTIRATKAISU, TAHOMA®

Intuitiivinen ratkaisu helpottaa elämää, Connexoon RTS
Ohjaa verhoja sovelluksella. Connexoon RTS:n avulla voit käyttää Somfyn moottoroituja verhoja ja kaihtimia älypuhelimella. Milloin
tahansa, mistä tahansa. Intuitiivista, älykästä, helppokäyttöistä! Paranna hyvinvointiasi ja mielenrauhaasi ainutlaatuisilla, selkeillä
Iconographie

ja hauskoilla toiminnoilla, jotka helpottavat elämääsi!

Harmonie des épaisseurs

Jos haluat täydellisen älykotiratkaisun, TaHoma® on oikea vaihtoehto sinulle. Somfy TaHoma® antaa hallinnan sinulle, tekee
elämäsi helpommaksi, mukavammaksi ja antaa sinulle mielenrahaa olitpa missä tahansa. Valvo ja käytä verhoja, kaihtimia, valoja,
sähkölaitteita, lämmitystä, autotallin ovia ja portteja älypuhelimella tai tabletilla.
Iconographie
Harmonie des épaisseurs
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Varhaisaamun valo
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Harmonie des épaisseurs
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Kirkas päivänvalo
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Kotoisa ilmapiiri rentouttavaan iltaan

Valitse

parasta laatua
hyvinvointiisi

Luo itsellesi sopiva lämminhenkinen ympäristö hyödyntämällä kansainvälisten laatusertifiointien korkeimpia normeja. Hyvinvointisi on täydellistä ja
mielenrauhasi taattu vuosiksi.

Somfyn kauko-ohjattavat verhot
on suunniteltu vastaamaan tarpeisiisi
Helppo asennus
- 'Plug & Play' -ratkaisu
- Keskeltä tai sivulta avautuva

Helppo integrointi
- Kaikentyyppisiin verhoihin

Perinteinen

Poimutus

Vekki

- Yhteensopiva Glydea-kiskojen kanssa.
Saatavissa erilaisia muotoja: suora, taivutettu tai kaareva.

- Moottori asennettu vasemmalle tai oikealle puolelle
- Säädettävät tai automaattiset pysäytysrajat

Automaattiset asetukset

Painiketta painamalla päätyrajojen asetus tapahtuu automaattisesti

Hiljainen äänitaso 		

Avaa tai sulje verhot lähes äänettömästi

Pehmeä käynnistys ja pysäytys 		

Antaa ylellisyyden tuntua

Kosketustoiminto

Avaa tai sulje verhot nykäisemällä hieman kangasta

Manuaalinen ohitus

Voit silti avata ja sulkea verhot käsin

Säädettävät päätyrajat 		

Takaa upeasti laskeutuvat verhot

Säädettävä nopeus 		

Nopeuden vähentäminen tekee toiminnasta vieläkin hiljaisempaa

MY-asento 			

Aseta pysäytys keskelle, jotta terassin ovi tulee näkyviin

Kaikki moottorit sopivat samaan kiskoon

Moottorin vaihto tai uudistus on helppoa

Johdotetut ohjausvaihtoehdot		

Yhteensopiva ulkoisten ohjausjärjestelmien kanssa

RTS-ohjausvaihtoehdot (radio)

Yhteensopiva kaikkien Somfyn RTS-kaukosäädinten kanssa

Akkukäyttöinen vaihtoehto saatavissa**

Helppo, nopea ja hyvännäköinen järjestelmä ilman johtoja

Saatavissa jopa 100 kg:n verhoille ja
enintään 15 m pitkään kiskoon***

Melkein kaikki verhojärjestelmät voidaan moottoroida

• TESTATTU ANTAMAAN MIELENRAUHAA 15 VUODEKSI

LAATU

• KANSAINVÄLINEN 5 VUODEN TAKUU
• KANSAINVÄLISET SERTIFIOINNIT

**IRISMO WIREFREE
***2 KPL GLYDEA 60 -MOOTTORIA ON ASENNETTAVA
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Glydea
Glydea 60e DCT

•

•

•

•

•

•

•

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

•

•

•

•

Glydea 35e WT
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Irismo
Irismo WireFree® 45 RTS

•

DCT = OHJATAAN JOHDOTTAMALLA SIGNAALI

WT = OHJATAAN VERKKOVIRRALLA

•

•

•

RTS = OHJATAAN RADIOSIGNAALILLA

UUSI, AINUTLAATUINEN, MULLISTAVA
IRISMO 45 WIREFREE® RTS
> AKKUKÄYTTÖINEN , RADIO-OHJATTAVA – TÄYSIN LANGATON MOOTTOROINTI
> HELPPO "KYTKE JA KÄYTÄ" -ASENNUS
> HYVÄNNÄKÖINEN, HILJAINEN MOOTTOROINTI JA HUIPPUOMINAISUUDET
> SOPII JOPA 45 KG:N VERHOILLE JA 10 M:N KISKOON
> LADATTAVA AKKU
> AKUN KESKIMÄÄRÄINEN KÄYTTÖAIKA 9 KK LATAUSTEN VÄLILLÄ

joiden ominaisuudet sopivat useimpiin käyttökohteisiin
Esteettisyys
MY-asento

Yhteensopivuus
Säädettävä johdon
ulosotto
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WireFree®,
akkukäyttöinen

RTS / Somfy Connexoon
RTS- ja TaHoma®-yhteensopiva
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•
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DCT- / kotiautom.
yhteensop.

•

60 kg

•

60 kg
60 kg

•

35 kg

•

35 kg

•
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Maksimipaino 10 m:n
suoralla pituudella

•

•

•

•

Johdollinen 230 V:n
ohjaus

Kapasiteetti

35 kg

•

45 kg
•

35 kg
•

•

35 kg
35 kg

HELPPOKÄYTTÖINEN,
INTUITIIVINEN, ÄLYKÄS
JA HAUSKA
Ohjaa verhoja ja kaihtimia
älypuhelimen sovelluksella.
Suunniteltu tekemään elämä
helpommaksi ja mukavammaksi
vain yhdellä klikkauksella.

Lähin Somfy-jälleenmyyjä:

Tietoja Somfysta

Somfy, takuu luotettavuudesta
n Somfyn tuotteet täyttävät kaikki eurooppalaiset turvallisuusmääräykset.
Warranty
year

n Somfyn tuotteet on perinpohjin testattu etukäteen ennen niiden asentamista sinun kotiisi.
n Viiden vuoden tuotetakuu kaikille Somfyn moottoreille ja kaukosäätimille.

Kattava jälleenmyyjäverkosto
Somfyn ratkaisuja on saatavissa yksinomaan erikoistuneilta jälleenmyyjiltä. Katso jälleenmyyjien osoitteet Somfyn verkkosivulta.

Somfy Finland

Ruosilankuja 3
00390 Helsinki
info.nordic@somfy.com

www.somfy.fi
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40 vuodessa Somfy on kasvanut kodin sisäisten ja ulkoisten moottoroitujen ratkaisujen markkinajohtajaksi ja kotiautomaation asiantuntijaksi.
Somfy valmistaa koteja ja kiinteistöjä varten sähkömoottoreita, kaukosäätimiä ja antureita markiiseihin, sälerullaimiin, ikkunakaihtimiin,
verhoihin, lämmitykseen, piha-aitoihin, autotallin oviin ja valaistukseen. Smart Home by Somfy on kotiautomaatiojärjestelmä parhaimmillaan:
voit käyttää sähkölaitteita käsin tai automaattisesti olitpa itse missä tahansa. Somfy toimii 59 maassa ympäri maailmaa, ja Somfyn tuotteet ovat
osoittaneet luotettavuutensa miljoonissa käyttökohteissa.

