40

Profiler, Systemer & Tilbehør

Oversigt Motoriserede
gardinstænger

GlydeaTM

Klassisk glideøsken

Stort udvalg
af stillinger

gardinbærer

Rippelglideøsken

Skinne med 30 cm
krumningsradius

Lyn-fæste til loft: Let
installation

Tandrem med stof på
begge sider

Motoren kan anbringes
på den modsatte side
på stedet

Hvirvelloftfæste:
minimalt lysindfald

Kraftig
gardinbærer

SOMFY INNOVATION

Lyrease-teknologi

Elegant design
Touch Motion
”my”-funktion

KOMPATIBEL MED AUTOMATISKE SYSTEMER SOM F.EKS. ANIMEO® SOLO

Integreret strømforsyning

BRUG DIN PERSONLIGE INDSTILLING
MED KNAPPEN "MY"

MED ET LET TRYK PÅ SMOVE SKABER DU BEVÆGELSE I DIT VÆRELSE

GLYDEA™

LANGSIGTET EFFEKTIVITET

DIREKTE KOMFORT

SMOOVE RTS

• Passer til de ﬂeste gardintyper i
størrelser op til 15 m og 60 kg.

• Træk manuelt i gardinerne uden
at skade hverken motor eller
stof.

• Smidig og stille gang for en eksklusiv livsstil.

• Ny og innovativ vægsender med
legende let touchstyring.

• Med knappen "my" stiller du
gardinerne i din favoritposition.

• Med 2 farver og 8 forskellige
rammer er der masser af muligheder for at ﬁnde en kombination som passer ind i din stil.

SOMFY INNOVATION

Fleksible kontrolmoduler

GARDINERNE KAN TRÆKKES MED
HÅNDEN UDEN AT GARDINER ELLER
MOTOR TAGER SKADE

• Kan åbnes fra siden (højre eller
venstre) eller fra midten, såkaldt
biografåbning.

• Førsteklasses skinner og drivremme.
• Selvjusterende drivrem.
• Vi giver 5 års garanti, men skinnen er testet til brug i op til 20 år!

™

Glydea – forskellen er i detaljerne

• Kompatibel med alle vores
styringer lige fra den enkleste
fjernbetjening til automatiske
styresystemer.

Glydeas™ soﬁstikerede konstruktion viser sig i motorens og skinnernes enkle former og rene linjer.
Æstetisk

Fleksibilitet

Støjsvag

Intelligent

Robust konstruktion

• Somfy Innovation: Patenteret afskærmning med pænt design skjuler
kabler og beskytter kontakter og
kontrolmoduler inde i motoren.
• Mindre lysindfald takket være skinnens konstruktion og hvirvelloftfæste.
• Justerbare endestillinger for at muliggøre bedste fald af gardinerne.

• Stort udvalg af tilbehør:
Komponenter til tilpasning til forskellige gardintyper.
• Somfy Innovation: Plug in moduler
til et stort antal kontrolsystemer.

• Lavt støjniveau fra den motordrevne skinne (<44 dB(A)) takket være
motorens konstruktion og brugen
af tandrem.
• Blød start og blød stop.

• Funktionen Touch Motion til at

• Somfy Innovation: Lyreases me-

trække gardinet for og fra ved et
enkelt træk i stoffet.
• “my“ funktion til automatisk kørsel af
gardinet til den ønskede stilling.
• Justerbar hastighed: 12,5 cm/s til 20
cm/s.

kaniske system som automatisk
frakobler motorens drivaksel, når gardinerne trækkes for eller fra manuelt,
til at beskytte både stof og motor.
• Indstillingsknapper og kabler er ikke
tilgængelige for slutbrugeren.
• Ikke behov for vedligeholdelse efter
installation.

GlydeaTM, Somfy-kvalitet
Testet til brug i op til 15 år.
5-års international garanti.
Internationale certiﬁceringer.
Warranty
year
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