Somfy Nordic

LANGATTOMIEN MOOTTORIEN UUSI VALIKOIMA

Somfyn älykkäästi hallittavat, koteihin ja rakennuksiin tarkoitetut ratkaisut ovat parantaneet ihmisten jokapäiväistä elämää yli 50 vuotta.
Mukavuus, helppokäyttöisyys, turvallisuus ja kestävyys mielessä pitäen kehitetyt innovaatiomme automatisoivat ja ohjaavat sälerullaimia,
verhoja ja kaihtimia, markiiseja, portteja ja autotallin ovia, valaistusta, lämmitystä, hälytysjärjestelmiä ja paljon muuta. Olemme
sitoutuneet luomaan käyttökelpoisia ja kaikkien saatavilla olevia ratkaisuja, jotka on suunniteltu tähän päivään ja tulevaisuuteen.

vapaudesta

Nauti paremmasta asumisesta
ja aidosta mielenrauhasta
Somfyn uudella langattomalla
moottorivalikoimalla.
Suunniteltu kaikenlaisiin kaihtimiin
ja verhoihin ja kaikkiin ikkunoihin
sopiviksi. Tämä teknologian seuraava
sukupolvi avaa mahdollisuuksia
sulavalinjaiseen tyyliin, helppoon
asumiseen ja mukavaan kotiin.
Inspiroidu, hallitse ja ohjaa enemmän
ilman luovuutta rajoittavia esteitä.
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Nauti moottoroitujen kaihtimien ja verhojen

Vapaus luoda
Avaudu rajattomille mahdollisuuksille. Tuo elämääsi ja kotiisi tyylikkyyttä ja innovaatioita. Tämä edistyksellinen langaton
teknologia on helpon asumisen ja kodin mukavien ratkaisujen seuraava sukupolvi, joka on kaikkien saatavilla.
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Vapaus rentoutua

Vapaus hallita

Rentoudu ja iloitse mukavuuden ja hyvinvoinnin seuraavasta tasosta.

Käytä älykkäästi kaikkia langattoman valikoiman tuomia innovatiivisia etuja.

●

Balloon shade
●

●

Rullakaihtimet

Laskoskaihtimet

Sälekaihtimet

Zebra-kaihtimet

●

Hyödy siististä ja helposta asennuksesta: lisäjohdotuksia ei tarvita.

●

Linjakkaat mallit sulautuvat saumattomasti sisustukseen.

Plisee- ja
kennokaihtimet

Optimoi asuintiloja ja ilmapiiriä ohjaamalla luonnonvaloa ja huonelämpötilaa yhdellä kosketuksella.
Kokeile erilaisia tunnelmia ja suojaa yksityisyyttäsi.
Langaton moottorointi ilman roikkuvia naruja, joten voit olla huoletta lapsiystävällisessä ja lemmikeille turvallisessa
ympäristössä.

●

Helpota elämää kaukosäätimillä ja sovellusohjauksella.

●

Vapauta kädet ääniohjauksella*.

●

Automatisoi päivittäisiä rutiineja helposti ja luo skenaarioita.

●

Huomaamattoman ja pelkistetyn tekniikan hiljaisen toiminnan ansiosta voit nauttia täydellisestä rauhasta ja hiljaisuudesta.

Verhot

●

Pitkäikäiset ladattavat akut
Turvalliset lapsille ja lemmikeille: ei roikkuvia naruja

Monet moottoreistamme ja varusteistamme
ovat alan hiljaisimpia.

Ohjaa ikkunavarusteita etäältä antaen mielikuvan kotona olemisesta, vaikka
olet poissa.
Ota yhteys ja verkostoidu toisiin Somfy-tuotteisiin ja älykodin
tuotemerkkeihin.

* Saattaa edellyttää käyttöliittymää.
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Valitse paras ohjainlaite omiin tarpeisiisi

• Seinäkytkin: Smoove RTS
• Kaukosäädin: Telis RTS, Situo RTS
• Sovellusohjaus: Connexoon Window RTS, TaHoma®
• Ääniohjaus: Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa

20,0°C

Curtain A

5

YEARS

WARRANTY *

INTERNATIONAL
CERTIFICATIONS

Rentoudu kaikessa rauhassa nauttien Somfyn viiden vuoden takuusta. Pitkäikäiset ladattavat akut ja luotettavuus takaavat
vaivattoman kunnossapidon. Jos tarvitset asiantuntijaa, maailman johtavana moottorivalmistajana tunnetun Somfyn
asiakaspalvelu on omistautunut parempaan asumiseen.
* Akuilla 2 vuoden rajoitettu takuu

Curtain B

TaHoma- ja Connexoon Window RTS -sovellukset mahdollistavat Somfyn tuotteiden helpon ohjauksen älypuhelimella tai
tabletilla mistä tahansa. Kotoa tai muualta

Yhteensopiva toisten Somfy-tuotteiden
ja älykodin tuotemerkkien kanssa.
Avaa yhä enemmän mahdollisuuksia.

