GAMA NOWYCH NAPĘDÓW DO ROLET I ŻALUZJI WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZASŁON

swobodą

Ciesz się
automatycznego sterowania
osłonami wewnętrznymi!

Gama rozwiązań
bezprzewodowych:
brak okablowania
Nowa seria napędów Somfy WireFree
została zaprojektowana z myślą o wszystkich
rodzajach rolet, żaluzji i zasłon.
Napędy Somfy WireFree są łatwym w instalacji
i całkowicie bezprzewodowym rozwiązaniem.
Są wyposażone w wysokiej jakości
akumulatory litowo-jonowe, które wymagają
ładowania raz lub dwa razy w roku.
Alternatywnym źródłem zasilania jest energia
słoneczna, dzięki której nie musisz przejmować
się kolejnym doładowaniem.
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Sprawdź możliwości automatycznego sterowania osłonami! Nieszablonowy design wprowadzi nową jakość do Twojego wnętrza.
Znajdź równowagę między światłem naturalnym a sztucznym. Chroń
swoją prywatność bez najmniejszego wysiłku. Zadbaj o swój ulubiony
nastrój o każdej porze.
Korzystaj z życia dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom i ciesz się
doskonałą atmosferą, którą zapewnisz sterowaniem głosowym.

Wykonaj ruch!
Ciesz się swobodą inteligentnych
systemów zacieniania.
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SWOBODA
PROJEKTOWANIA
Rolety
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Story
dzień / noc

Plisy

Duetki

Zasłony

Niech możliwości pobudzą Twoją wyobraźnię.
Pozwól się zainspirować innowacyjną technologią,
dzięki której możesz tworzyć nowoczesny wystrój
wnętrz i atmosferę w Twoim domu.
Z bezprzewodowym napędem WireFree możesz wybrać spośród wielu typów
i stylów osłon przeciwsłonecznych, które ozdobią każdy rodzaj wnętrza.
Nie musisz kuć ścian dzięki łatwej instalacji, która nie wymaga angażowania
elektryka.
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NOWA
CODZIENNOŚĆ
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Stwórz wnętrze, które
wpisuje się w Twój
wyjątkowy styl życia.
Nieważne czy akurat się budzisz, pracujesz, czy odpoczywasz – ochronę prywatności i sterowanie poziomem nasłonecznienia masz na wyciągnięcie ręki.
Dzięki innowacyjnej, cichej technologii
WireFree możesz cieszyć się spokojem.
Wystroju wnętrza nie psują sznurki przy
roletach. Dodatkowo rozwiązania te są
bezpieczne dla dzieci.
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SWOBODA
AUTOMATYCZNEGO
STEROWANIA

8

Jednym ruchem wykonasz
rutynowe czynność, by
oszczędzać czas!

Zarządzaj swobodnie działaniem urządzeń,
ustaw konkretną porę wykonania określonych
czynności, nawet kiedy jesteś poza domem.
Odkrywaj nowe możliwości dzięki sterowaniu
za pomocą pilota, aplikacji lub głosu.
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Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób sterowania
Kompatybilność z pozostałymi produktami Somfy oraz urządzeniami innych firm dostarczających
rozwiązania dla inteligentnego domu zapewnia elastyczność i wysoką wydajność.

Przełącznik ścienny
Smoove RTS

Wytrzymałe
akumulatory
wielokrotnego
ładowania.

Wiele z naszych napędów
i akcesoriów należy do
absolutnej czołówki w branży
jeśli chodzi o poziom ciszy.
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Pilot

Situo RTS

Radio Technology Somfy to
niezawodność rozwiązań dla
Twojego domu

Sprawdzona niezawodność,
obsługa i wsparcie, jakiego
można spodziewać się po
światowym liderze w branży,
firmie działającej na rzecz
poprawy codziennego życia.

Sterowanie aplikacją
Centrala sterująca TaHoma switch

20,0°C

Curtain A

Curtain B

Sterowanie głosowe

Kompatybilne z Amazon Alexa i Google
Assistant po połączeniu z centralą TaHoma

Dzięki nowej aplikacji TaHoma® możesz
sterować urządzeniami Somfy z poziomu
smartfonu lub tabletu z każdego miejsca,
o każdej porze – w domu lub poza nim.
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Rozwiązania Somfy do urządzeń stosowanych w mieszkaniach, domach i budynkach wpływają
na poprawę komfortu życia użytkowników na całym świecie już od ponad 50 lat. Są one łatwe
w obsłudze, służące wygodzie, bezpieczeństwu i energooszczędności. Nasze innowacyjne produkty
pozwalają na zautomatyzowanie oraz lokalne i zdalne sterowanie roletami, zasłonami, markizami,
pergolami, bramami, oświetleniem i ogrzewaniem zarówno pojedynczo, jak i w grupach.
Tworzymy ponadczasowe rozwiązania dostępne dla różnych grup odbiorców, odpowiadające
na ich dzisiejsze potrzeby, ale też te z przyszłości. Dzięki możliwości połączenia z produktami
wiodących dostawców powstaje jeden ekosystem domowy, który wspiera użytkowników
w sprawnym wykonywaniu codziennych czynności, pozwalając oszczędzać cenny czas.
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