Draadloze bediening van

gordijnen

Elegantie

Een intuïtieve oplossing die uw leven makkelijker maakt, Connexoon RTS

voor uw interieur

App bediening voor uw gordijnen. Met de Connexoon RTS kunt u uw draadloos bedienbare gordijnrail en binnenzonwering van Somfy
bedienen via uw smartphone. Waar u ook bent, op elk moment. Intuïtief, slim en gebruiksvriendelijk! Verhoog uw comfort en stel
uzelf gerust met de unieke, duidelijke en leuke functies, waarmee u zich het leven gemakkelijker kunt maken!

Laat uw thuis een oase van rust en comfort zijn, waarin u de controle volledig

Als u een volledige Smart Home oplossing wilt, dan is TaHoma® de juiste keuze voor u. TaHoma® is letterlijk het ‘hart’ van uw Smart

in handen heeft. Dankzij één enkele druk op de knop van uw afstandsbediening,

Iconographie
Home en verbindt alle gekoppelde producten met de TaHoma® app, zodat u uw gordijnen, binnenen buitenzonwering, verlichting,
Harmonie des épaisseurs

smartphone* of tablet, kiest u de gewenste positie van uw gordijnen. Van wijd

elektrische apparatuur, en nog veel meer via uw smartphone of tablet kunt bedienen en aanpassen, wanneer en waar u maar

open om energiek aan de dag te beginnen tot geheel of gedeeltelijk gesloten voor

wilt. Wilt u de lichten uitschakelen en de gordijnen sluiten? Dit kan met één klik of zelfs volledig automatisch op basis van tijd, de

de perfecte sfeer.

hoeveelheid zonlicht of temperatuur.

Een klein zetje met de hand en de gordijnen openen of sluiten automatisch.**
Iconographie

Eindposities zijn geheel in te stellen naar uw wensen, zodat de gordijnen altijd perfect hangen. Door de snelheid in
te stellen, bepaalt u zelf hoe snel en hoe stil de gordijnen bewegen voor dat ultieme gevoel van luxe.
Zelfs wanneer er geen stopcontact in de buurt van uw gordijnen aanwezig is, kunt u uw gordijnen motoriseren

Harmonie des épaisseurs
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my

met de batterij-gevoede motor van Somfy. Oogstrelend en eenvoudig te installeren.

Vroeg ochtendlicht
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Somfy op afstand bediende gordijnrails

•
•
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Gordijnen maken een groot verschil, omdat ze zorgen voor de juiste sfeer. Bezorg uw interieur iets extra's en
bedien uw gordijnen draadloos. Dankzij de Somfy op afstand bediende gordijnrails, opent en sluit u uw gordijnen

* HIERVOOR IS DE SOMFY CONNEXOON RTS OF DE SOMFY TAHOMA® SMART HOME BOX NODIG
** ZIE OVERZICHT ACHTERIN VOOR SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN PER MOTOR

Helder daglicht

ON-ABC

Soepele beweging
altijd soepel en stijlvol.
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Regel de lichtinval met één simpele druk op een knop
Bedien uw gordijnen met uw smartphone of tablet,
met Somfy Connexoon RTS of met de Somfy TaHoma® app*!
De motor is onzichtbaar weggewerkt achter het gordijn
Soepele en stille beweging
Aangedreven door batterijen of netstroom
Bedien uw gordijnen op afstand wanneer u bijvoorbeeld met
vakantie bent*
Een assortiment aan opties voor afstandsbediening is beschikbaar
In perfecte harmonie met uw interieur

SMART

•
•

Harmonie des épaisseurs
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Gezellige sfeer voor een ontspannen avond

Kies de

beste kwaliteit
voor uw comfort

Geniet van uw thuis als nooit tevoren, dankzij de hoogste kwaliteitsstandaarden en internationaal

Somfy's draadloos bedienbare gordijnen
zijn ontworpen om te beantwoorden aan al uw wensen
Installatiegemak
- “Plug & Play”-oplossing
- Middensluiting of opening naar 1 kant

Eenvoudig integreerbaar
- Voor alle types gordijnen

gecertificeerde produkten van Somfy. Uw comfort is compleet en uw gemoedsrust is jarenlang
gegarandeerd.
Wave

Traditioneel

Plooi

- Compatibel met Glydea rails
Beschikbaar in verschillende uitvoeringen: recht of gebogen

- Motor gemonteerd aan linker- of rechterzijde
- Aanpasbare of automatische eindstops

Automatische set-up

Druk op een knop en de eindstops worden automatisch ingesteld, eenvoudiger kan niet

Laag geluidsniveau

Open of sluit de gordijnen bijna geluidloos

Soft start/stop

Zorgt voor een gevoel van luxe

Touch motion

Open of sluit de gordijnen door voorzichtig aan de stof te trekken

Handmatige bediening

U kunt de gordijnen nog altijd handmatig openen en sluiten

Aanpasbare eindstops

Zorgt voor perfect hangende gordijnen

Aanpasbare snelheid

Het verlagen van de snelheid zorgt voor een zelfs nog stillere bediening

MY positie

Stel een tussenpositie in, misschien om een terrasdeur zichtbaar te maken?

Alle motoren zijn compatibel met dezelfde rail Zorgt voor eenvoudige vervanging of upgrade van de motor
Bedrade bedieningsopties

Compatibel met externe bedieningsopties

RTS afstandsbedieningen

Compatibel met het volledige assortiment Somfy RTS bedieningen

Met batterij aangedreven optie beschikbaar

Geen draden, gemakkelijk, snel en goed ogende installatie

Beschikbaar voor gordijnen tot 100 kg en met
een maximum rail van 15 m **

Bijna elk gordijn kan worden gemotoriseerd

• GETEST OM TE ZORGEN VOOR 15 JAAR GEMOEDSRUST

KWALITEIT

• INTERNATIONAAL 5 JAAR GARANTIE
• INTERNATIONALE CERTIFICATEN

* IRISMO DRAADLOOS
** 2 GLYDEA 60 MOTOREN MOETEN GEÏNSTALLEERD WORDEN

9

MAANDEN*
AUTONOMIE

5

15

GARANTIE

GEMOEDSRUST

JAAR

JAREN

Somfy Gordijnrails

Uitgebreid assortiment motoren met eigenschappen voor bijna alle toepassingen
Bedieningsgemak

		 Touch Motion
Motor

Handmatige
Auto stop
bediening mogelijk

Soft start

Esthetiek
Soft stop

Aanpasbare snelheid

Aanpasbare eindpunten

•

•

Back release

MY positie

Compatibiliteit
Aanpasbare kabeluitgang

WireFree®,
batterij-aangedreven

RTS / Connexoon RTS en
TaHoma® compatibel

Bedraad, 230V bediening

Capaciteit
DCT / compatibel met
domotica systemen

Maximum gewicht bij
rechte rail van 10 m
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•

•
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Irismo 35 RTS/DCT

•

•

•

•

Irismo 35 WT (op aanvraag)

•

•

•

•

Glydea 60e RTS/DCT

•

Glydea 60e WT

•

•

•
•

•

•

•

•
•

60 kg
60 kg

Irismo
Irismo WireFree® 45 RTS

•

DCT = BEDIEND DOOR MIDDEL VAN BEDRADING MET SIGNAAL

•

WT = BEDIEND DOOR MIDDEL VAN NETSPANNING

•

•

•

•

•

45 kg

•

•
•

RTS = AFSTANDBEDIENING DOOR MIDDEL VAN RADIOSIGNAAL

NIEUW, UNIEK, REVOLUTIONAIR
IRISMO 45 WIREFREE® RTS

GEBRUIKSVRIENDELIJK,
INTUÏTIEF, SLIM EN LEUK
Bedien uw gordijnen met de app op
u gemakkelijker te maken en u meer

> EENVOUDIGE "PLUG & PLAY" INSTALLATIE
> ELEGANTE, STILLE MOTORISATIE MET ZEER UITGEBREIDE FUNCTIONALITEIT
> GESCHIKT VOOR GORDIJNEN TOT 45 KG EN 10 METER RAIL
> SNEL OPLAADBARE ACCU
> GEMIDDELDE LEVENSDUUR VAN 9 MAANDEN OP 1 ACCULADING

35 kg*
* MAXIMALE RAILLENGTE 5 METER

uw smartphone. Ontworpen om het
> VOORZIEN VAN ACCU EN AFSTANDSBEDIENING - 100% DRAADLOOS GEMAK

35 kg*

comfort te geven in maar 1 klik.

Uw Somfy-dealer:

Over Somfy

Somfy, garantie voor betrouwbaarheid
n Somfy producten voldoen aan alle Europese veiligheidsregels.
Warranty
year

n
n

Voordat Somfy producten bij u thuis worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van tevoren uitgebreid getest.
5 jaar productgarantie op alle motoren en besturingen van Somfy.

Uitgebreid dealernetwerk
Somfy oplossingen worden geleverd via de betere vakhandel. Ga voor de adressen naar de dealerlocator op de Somfy website.

Somfy Nederland BV

Postbus 163
2130 AD Hoofddorp
Somfy House:
Diamantlaan 6 – Ingang saffierlaan
2132 WV Hoofddorp
023 5625 051
info@somfy.nl

www.somfy.nl
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Somfy is in bijna 50 jaar uitgegroeid tot de marktleider van gemotoriseerde oplossingen en specialist in huisautomatisering voor in en rondom
het huis. Somfy is erkend fabrikant van elektrische motoren, bedieningen en sensoren voor buitenzonwering, rolluiken, raamdecoratie, gordijnen,
verwarming, tuinhekken, garagedeuren en verlichting voor huizen en gebouwen. Smart home van Somfy is huisautomatisering op z’n best:
handmatig of automatisch bedienen van elektrische apparaten waar u ook bent. Wereldwijd is Somfy actief in 59 landen en hebben Somfy producten
hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen consumenten.

