Om Somfy

NY SERIE MED WIREFREE MOTORISERING

Somfy’s ledende, intelligente styringsløsninger til hjem og bygninger har forbedret menneskers dagligdag i over 50 år.
Vores innovationer er udviklet med henblik på komfort, brugervenlighed, sikkerhed og bæredygtighed, og de automatiserer
og forbinder gardiner og solafskærmninger, porte og garagedøre, belysning og opvarmning, alarmsystemer og meget mere.
Vi bestræber os på at skabe nyttige løsninger, der er tilgængelige for alle, designet til nutid og fremtid.

friheden

Få en bedre hverdag og den gode
tryghedsfølelse med den nye Somfy
wirefree-serie.
Designet til at passe til alle typer
gardiner og persienner, og alle vinduer.
Næste generations teknologi åbner
mulighededer for smagfuld stil, enkel
livsstil og hjemmekomfort.
Produkterne har ingen begrænsninger,
der hæmmer kreativiteten, så lad dig
inspirere og få bedre kontrol og bliv
forbundet.

Somfy Danmark

Grønlandsgade 3
5300 Kerteminde
65 32 57 93
support.dk@somfy.com

www.somfy.dk
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Nyd

med forbundne gardiner og persienner

Frihed til at skabe

Frihed til at slappe af

Frihed til at forbinde

Åben op til ubegrænsede muligheder. Hent inspiration til dit hverdagsliv og få et hjem med elegance og innovation. Denne avancerede

Nyd den afslappede komfort og velvære på et højere niveau.

trådløse teknologi udgør næste generations løsninger for en enklere hverdag og mere komfort i hjemmet.

●

Forbind dig med valgmulighederne. Bliv Smart med alle de innovative fordele
som kommer med det trådløse udvalg.

● Friheden ved ledningsfri
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 ptimer din bolig og atomsfæren, ved at overtage styringen af naturligt lys og rumtemperatur.
O
Lav forskellige stemninger, og beskyt privatlivet.

●

Gør livet enklere med fjernbetjening og app-styring.

●

Trådløs motorisering fjerner alle snorer, og du kan slappe af i et indemiljø, som er trygt for børn og kæledyr.

●

Kør håndfrit med talestyring*.

●

Med disse lydløse produkter kan du nyde perfekt fred og ro, takket være diskret og smidig teknologi.

●

Enkel automatisering af daglige opgaver når du opretter scenarier.

●

Rullegardiner

Liftgardiner

Persienner

Zebragardiner

Plisségardiner

Gardiner

●

Benyt dig af fordelene ved ren og enkel installation: det er ikke nødvendigt at trække ledninger i hjemmet.

●

Det smidige design passer sømløst ind i din indretning.

Opladelige batterier med lang levetid
Børnesikkert og kæledyrsikkert:
ingen snore som hænger ned

Mange af vores motorer og andet tilbehør
garanterer et brancheledende lavt lydniveau.

●

 ontroller gardiner og andet vinduesudstyr med fjernbetjening og lav
K
simuleret tilstedeværelse når du er ude.
 rug forbindelse og netværk med andre Somfy-produkter og andre Smart
B
Home produkter.

* Kan kræve grænsesnit.
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Vælg den bedste styringsenhed til dine behov

• Vægkontakt: Smoove RTS
• Fjernbetjening: Telis RTS, Situo RTS
• App-styring: Connexoon Window RTS, TaHoma®
• Talestyring: Kompatibel med Amazon Alexa og Google Assistant

20,0°C

TaHoma og Connexoon Window RTS-apper giver enkel
styring
Curtain A

5

YEARS

WARRANTY *

INTERNATIONAL
CERTIFICATIONS

Få tryghed og komfort med Somfy fem års garanti. Opladelige batterier med lang levetid og pålidelighed sikrer minimal
vedligeholdelse. Når du har brug for kvalificeret hjælp har Somfy den kundeservice og støtte, som du kan forvente af en
verdensleder, som har fokus på højere livskvalitet.
* 2-års begrænset garanti på batterier

Curtain B

af Somfys produkter med smarttelefon eller tablet fra hvor som
helst. Hjemme eller ude.

Kompatibel med andre Somfy-produkter
og Smart Home produkter.
Åbn for endnu flere muligheder.

