život
Somfy

v pohybu!
Automatizace domácnostI
na dosah ruky

2

Žít dobře – nebo rovnou ještě lépe! Chránit životní prostředí, starat se o svůj

> Home Motion			

domov i o ty, kdo v něm žijí… Život se mění a vy od něj očekáváte víc a víc.

	Rozpohybuje vaši domácnost!

Somfy se mění s vámi a den za dnem vám usnadňuje ovládání celého domu.
Pro všechna okna a jejich venkovní i vnitřní stínění, pro všechny doplňky,

04

> TaHoma			
Vy a váš domov: vždy propojeni
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garážová vrata i vjezdové brány… Objevte kompletní řadu řešení pro
motorizaci prvků domácnosti, automatizaci a zabezpečení. Vše jsme navrhli
tak, abychom vám usnadnili každodenní život, zabezpečili vaši domácnost
a ulevili vám od starostí, které s ní máte spojené.

Pohodlí, bezpečí, úspora energií, ...
Váš dům se probouzí, komunikuje a reaguje přesně tak, jak si přejete.

> Klasická a francouzská okna
Venkovní rolety

10

Venkovní žaluzie

12

Vertikální látkové clony

14

> Venkovní prostředí		
Terasové markýzy, pergoly, verandy 16

Inovace, technologie a porce kreativity…

Nechte se překvapit, jak

Somfy rozhýbe váš život
– v tom nejlepším slova smyslu!

3

Home Motion
rozpohybuje vaši domácnost!

Fasádní a střešní okna
Vnitřní žaluzie

Závěsy
a záclony

Vertikální
látkové clony
Venkovní
žaluzie
Venkovní
rolety

Vítejte doma.
Vaše očekávání ohledně kvality života,
bezpečí, designu a úspory energií
se neustále mění. Spolu s tím se
mění požadavky na udržitelnou
domácnost, která respektuje životní
prostředí.

Somfy Home Motion.
Sny se stávají realitou: pohony, ovladače
a další automatizované prvky vaší
domácnosti spolu vzájemně komunikují
a vytvářejí pohodlnou, bezpečnou

Okolí domu
Terasová
markýza
Pergola

a inteligentně fungující domácnost.

Veranda

Proč si vybrat Home Motion?
„Rádiově“ řízená technologie pro snazší život

100% bezdrátová

> Minimum zásahů do konstrukce domu.

100% kompatibilní

> Ovládejte všechna zařízení pomocí
jedné aplikace

100% možnost rozšíření instalace

> Renovujte či modernizujte svým vlastním
tempem a podle vlastního rozpočtu.
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Revoluce

v kvalitě života

Jediným
stiskem tlačítka vytáhnete všechny rolety,
když se probudíte, nebo nastavíte sklon polohovatelných žaluzií tak, abyste si užívali slunečního svitu
a zároveň se těšili soukromí.

Jedna
aplikace ovládá osvětlení na zahradě, stínění
na terase i vytápění domu.

Otevřete
bránu, aniž byste vystupovali z auta.

Méně
starostí, jednodušší rozhodování. Home Motion
vám mění život k lepšímu!

Ovladače a automatizované systémy

Osvětlení

Topné
systémy

Větrné a sluneční
senzory

Můj proje

kt

Než začnete, odpovězte
si na několik základních
otázek.

Zabezpečení

Okna, garáž, terasa… Kterou část
svého domu chci ”rozhýbat“ jako
první?
Řešení existuje víc, než si dovedete
představit, pro větší počet zařízení,
než se může zdát reálné. Zeptejte
se svého Somfy experta, jaké řešení
je pro vás nejlepší, a místo těžko
uchopitelných odpovědí dostanete
na míru připravené řešení.

Dohledové
systémy

Čeho chci v rámci projektu dosáhnout? Něco postavit, nebo ”jen“
zrenovovat?
Každá fáze vašeho života i projektu
vyžaduje jiná řešení. Odborníci Somfy
vám poradí v každé z nich.
Jak chci svůj dům ovládat?
Nástěnným, nebo dálkovým
ovladačem? Chci automatizovat, nebo
jen motorizovat? Je to na vás!
Komu se mám ozvat?
Pokud jde o ovládání domácnosti,
věřte našim partnerům! Jsou vyškoleni
tak, aby výrobky Somfy znali stejně
dobře jako my a aby je uměli aplikovat
prakticky na jakoukoli stavbu.
Somfy vám pomáhá před rekonstrukcí
či stavbou, během ní i po jejím
dokončení.

Řízení přístupu
Garážová
vrata
Vjezdová brána

Zlepšení

zabezpečení domácnosti
J edním stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači
nebo dotykem na tabletu zabezpečíte všechny
vchody do domu.
O djíždíte? Aktivujte simulaci přítomnosti v domě,
která automaticky ovládá stínění a světla a vyvolává dojem, že je stále někdo doma.
P ro klidnou mysl můžete svůj dům na dálku monitorovat nebo kontrolovat, že se všechny zadané
povely skutečně staly.

Výrazné úspory na

energiích
A utomatická kontrola a úprava teploty v domě
díky tomu, že se např. žaluzie nebo rolety stahují
a vytahují podle předem nastaveného časového
programu.
T eplotu můžete nastavit manuálně ze svého
smartphonu nebo tabletu – například když
ji nestihnete snížit, než vyrazíte ven.
H
 ome Motion také zlepšuje izolaci domu. Tím zajišťuje
další úspory a „zelenější“ provoz domácnosti.
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TaHoma

®

Vy a váš domov:
vždy propojeni

Milujeme TaHomu!
Umístění

SCÉNÁŘE

S novým systémem TaHoma® vám Somfy
dává do ruky plnou kontrolu nad vlastním

Zařízení

domem.
vování i monitoring všech zařízení ve vaší
domácnosti. Sama o sobě je nesmírně
intuitivní, proč otálet?

Jídelna

Obývací
pokoj

Pokoj

Vertikální
markýza

Světlík

Světlo

Domovní dveře

Topení

Sluneční
senzor

Teplotní
senzor

Detektor
otevření

Garážová vrata

Vjezdová
brána

SMART

Se systémem TaHoma® máte doslova

Rolety

AGENDA

TaHoma® zjednodušuje ovládání, nasta-

na dosah ruky ovládání oken, žaluzií, rolet,
světel, vjezdové brány, vytápění, kamer,
senzorů atd. To vše odkudkoli, kde máte
přístup na Internet – z počítače, smartphonu i tabletu.

TaHoma, technologie, se kterou
se lépe žije

V kostce – rozhraní TaHomy si berete všude

Jednoduchost

s sebou, takže i když jste zrovna na dovolené nebo v práci, svůj domov máte stále
plně pod kontrolou.

TaHoma® výrazně zjednodušuje ovládání
domácnosti
• Ovládejte svou domácnost, ať jste právě doma nebo
kdekoli jinde.
• Automatizaci prvků domácnosti si volíte sami,
kdykoli. Vše máte neustále pod kontrolou.

Dostupnost
+ info na

www.somfy.cz
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Bezdrátová automatizace domácnosti od Somfy
je kompatibilní jak s nově postavenými domy, tak
s těmi renovovanými. Překvapí vás snadnou instalací,
která se vždy obejde bez zásadních stavebních úprav.

Pouze 4 ikony pro kompletní správu vašeho domova!

Můj domov
• Ovládání všech kompatibilních zařízení. Jednotlivě nebo ve skupinách.
• Poskytuje informace o stavu zařízení v reálném čase: staženo či
vytaženo, otevřeno nebo zavřeno, zapnuto či vypnuto.
• A pomocí kamery můžete sledovat svůj domov i na dálku.

Moje scénáře
• Vytvořte scénáře pro řízení několika zařízení v domě současně (např.
scénář "odcházím", který stáhne všechny rolety, zavře střešní okna
a vypne všechna světla).
• Aktivujte své scénáře i manuálně.

Agenda – denní scénáře
• Vytvořte si dny, se scénářem, který se spustí ve zvoleném čase
(až 20 různých dnů/scénářů).
• Naprogramujte si týden s různými dny (např.: "pracovní den" a "víkend").

SMART scénáře

Venkovní
žaluzie

• Kombinujte scénáře se senzory: sluneční, teplotní, kouře, otevření
(dveřní a okenní kontakt) nebo senzory pohybu.

ON-ABC

Alarm

• Systém Vás upozorní zasláním e-mailu, pokud senzory detekují
akci.

Detektor
kouře

Zabezpeˇcení!

Markýza

TaHoma ve spojení s bezpečnostní základnou s integrovanou interiérovou
sirénou splní i funkci základního zabezpečení vaší domácnosti!

Aplikace TaHoma® je dostupná
ke stažení pro Android a iOS

MOŽNOSTI R

TaHoma

?
OZŠÍŘENÍ +

Vaši instalaci můžete rozšířit o následující zařízení...

Rozšiřitelnost

Domácí automatizace Somfy se vyvíjí spolu
s vašimi potřebami, přáními a rozpočtem.
Nové funkce a zařízení můžete přidávat postupně,
kdykoli budete chtít.

+ komfort?

+ úspory

energií?

+ zabezpečení?

Centrální ovládání,
možnost spouštění
scénářů

Senzory
(sluneční,
teplotní)

Detektory pohybu,
kouře, dveřní
a okenní kontakty

Spínací zásuvky
a řízení osvětlení

Kompatibilní
řešení
pro vytápění

Kamery

Kompatibilita

TaHoma® si za všech okolností rozumí
s protokoly které se v oboru staly standardem:
io-homecontrol®, RTS®, Honeywell, EnOcean atd.

Zeptejte se na doporučení svého instalačního experta Somfy!
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Ž i jt e

v e nk u

Užijte si

pohodlí

Venkovní rolety, venkovní žaluzie, vertikální látkové clony...

Venkovní rolety

Dnešní doba nabízí nepřeberné možnosti vzhledu

Takže ať v tuto chvíli stavíte nový dům nebo

a ochrany oken. Každý produkt vám nabídne

rekonstruujete ten stávající, je čas položit si

jiné výhody, záleží tedy většinou čistě na vašich

otázku: Co hledám? Zabezpečení, lepší tepelnou

preferencích.

izolaci, modernější design? Co se hodí k mému

Venkovní žaluzie

domu? Chci si do domu pustit více světla,
Somfy navrhuje řešení motorizace a automati-

zvýšit pohodlí, doplnit jej o nové technologie?

Vertikální látkové clony

zace tak, aby vyhověly všem vašim požadavkům

Nakonec jste to vy a váš život,
na čem záleží především!

a zároveň splnily vaše nároky na zabezpečení,
kvalitu bydlení a úsporu energií.
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Mé preference
a priority
Bezpečnost
Energetické úspory
Zvuková izolace
Vzhled
Úroveň zastínění
Prostup světla / kontrola
prostupu denního světla
Náklady na motorizované
řešení

Venkovní rolety

Venkovní žaluzie

Vertikální látkové clony

HHHH
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H
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HHH
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HHHHH
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Pohonem Somfy může být vybaven jakýkoliv stínicí prvek pro okna
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Klasická

a

f r a n c o u z sk á

okn a

Venkovní rolety...
Žijte spokojeně, spěte v klidu
Rolety nabízí stín i bezpečí, zlepšenou tepelnou izolaci i pocit
soukromí, ochranu před studeným počasím i zmírnění hluku
zvenčí uvnitř domu.
Somfy motorizuje všechny typy rolet od standarních po rolety
poslední generace. Ze stínění domu se tak stává vkusný a dokonale funkční doplněk.

Mohlo by vá

s zajímat

Výběr lišt (velikost, materiál
atd.) citelně ovlivní
schopnost rolet odolat tlaku
i teplotním podmínkám
a bude hrát roli také ve
schopnosti zvukové izolace.
Pro sladění rolet se zbytkem
domu nezapomeňte na
barvy! Dnešní trh jich nabízí
nepřeberné množství.

Více na

www.somfy.cz

Co si vybrat a kdy?
Stavím
Roletový box nadokenní nebo v překladu
• Bezproblémové zapracování
• Roleta je skrytá ve zdi
Roletový box přímo dodávaný s oknem
• Kombinace okna s boxem
• Box je viditelný zvenčí

10

Renovuji
Roletový box připravený pro případy renovace
• Umístěný proti venkovnímu rámu
• Roletový box před oknem
• Výběr z několika barev
Roletový box přímo dodávaný s oknem
• Kombinace okna s roletovým boxem
• Box je viditelný zevnitř

Modernizuji
Máte v domě ručně ovládané stínění, které chcete
motorizovat? Se Somfy to půjde hladce!

Máme řešení pro všechny typy rolet i žaluzií.
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Světlá stránka motorizace od Somfy

Motorizujte

a změňte tak svůj život
k lepšímu

Automatické nastavení
Proto, aby se rolety vytáhly a stáhly vždy přesně ve chvíli,
kdy si přejete.
Rozpoznání překážky
Pohyb rolety ve směru dolů se sám zastaví, jakmile pohon
rozpozná překážku.
Ochrana proti mrazu
Pohon pozná, že roleta přimrzla a nenamáhá ji tahem.
Odolnost před vniknutím
Jakmile jsou rolety stažené dolů, jsou odolné proti násilnému
vytažení. Zabezpečení domu můžete dále zvýšit použitím
pevných závěsů (odolají síle až 100 kg).

Intuitivní dotykové ovládání

al e
aHpoam
tib
TCom
®

Ovládání,

které se přizpůsobí vašemu
životu

> Nina a Nina Timer, jediným dotykem na displeji můžete
vybírat, ovládat, integrovat, ukládat do paměti a nastavovat
veškeré příslušenství ve svém domě. Nina Timer je navíc
vybavena funkcí časového spouštění akcí, aniž byste museli
být přítomni doma.

Design

> Smoove, jednoduché dotykové
ovládání, které uvede rolety v život.
Vzhled doladí volitelné barevné
rámečky.

Snížení nákladů na vytápění až o 10 %.
S funkcí časování se stínění samo stáhne, jakmile zapadne slunce.

Automatizujte
a posuňte pohodlí
na novou úroveň

Co si vybrat a v jaké situaci? Zlepšete izolaci svého domu.
V letních měsících sníží teplotu v domě až o 9°C
Se slunečním senzorem se stínění samo stáhne, když slunce svítí příliš
silně, a vy máte doma stále příjemnou teplotu.
Vyšší zabezpečení.
S nastavitelným časovačem se stínění samo hýbe, čímž simuluje
vaši přítomnost.
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Klasická

a

f r a n c o u z sk á

okn a

Venkovní žaluzie…
Pracujte se světlem
Venkovní žaluzie jsou důležitým rozhodnutím pro každého,
kdo si ve své domácnosti rád hraje se světlem a oceňuje
zachování soukromí.
S možnostmi motorizace a automatizace od Somfy, které se
přizpůsobí jakýmkoli rozměrům žaluzií, máte pod kontrolou
světlo, teplotu i soukromí ve své domácnosti.

Mohlo by vá

s zajímat

Ploché nebo tvarované, široké nebo úzké, hliníkové nebo
dřevěné… Výběr lamel zásadně ovlivňuje funkčnost žaluzií schopnost stínit, odolávat větru atd. Zeptejte se svého Somfy
experta, jaké řešení je pro vás nejlepší.
Jaký zvolit model žaluzií? Celokovové lamely, roštové lamely...
Všechny žaluzie mohou být motorizované díky Somfy, každé
však mají jiné výhody.
Zjistěte víc!
Více na

www.somfy.cz

Moje kancelář je situována přímo na jih. Ráda se při práci dívám z okna, pozoruju
měnící se roční období a užívám si nerušený výhled bez odrazů obrazovky počítače.
> Eliška, která si užívá život v rovnováze díky dálkovému ovládání venkovních žaluzií.
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Světlá stránka motorizace Somfy

Motorizujte

a změňte tak svůj život
k lepšímu

Chraňte venkovní žaluzie i jejich pohon
Pokud na lamely napadá sníh, jsou žaluzie chráněné –
pohon se zastaví, jakmile sněhovou pokrývku rozpozná.
Přesné nastavení lamel
Přesné, plynulé nastavení úhlu sklonu lamel. Navíc s možností
uložení jejich oblíbené polohy.

Ovladač, jenž se přizpůsobí

ma
TaHoa t i b l e
®

Com

> Situo 5 Variation, dálkové ovládání s centrálním
ovládacím kolečkem pro snadné ovládání žaluzií
a přesné nastavení lamel.

p

Ovládání,

které se přizpůsobí vašemu
životu

Automatizujte
a posuňte pohodlí na
novou úroveň

Vždy připojeni

> TaHoma®, aplikace, která Vám
přináší lokální nebo vzdálené
ovládání naklopení lamel vašich
žaluzií, pro nastavení příjemného
prostředí nebo pro ochranu domu
před nadměrným teplem.

To nejlepší ze slunce.
Se slunečním senzorem se žaluzie samy přizpůsobí slunečnímu svitu a teplotě.
Tím např. chrání květiny ve vašem domě a starají se o to, aby nábytek
nevybledl pod náporem slunečních paprsků.
Pro klidnou mysl, ať jste kdekoli.
Simulujte svou přítomnost v domě s programovatelným časovačem,
který sám hýbe s žaluziemi, jako byste byli stále doma.
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Klasická

a

f r a n c o u z sk á

okn a

Vertikální látkové clony
Chraňte (se) krásou

Milujeme domy zalité slunečním světlem, i proto roste obliba“ otevřených”
domů s širokými francouzskými okny, která stírají rozdíl mezi interiérem
a exteriérem domu.
Vertikální látkové clony slouží jako účinné stínění a ochrana vašeho
soukromí. Zároveň jde o čistě navržené, elegantní řešení, takže si
užíváte všechny výhody rozměrných oken bez jejich nevýhod.
Somfy motorizuje všechny typy a velikosti látkových clon. A to tak, aby se
montáž nepromítla do vzhledu stavby - kazeta s pohonem je vždy schována ve stěně.
Žádná madla, šňůry nebo popruhy, se Somfy stačí jediné kliknutí a clony
vám dají soukromí i ochranu před sluncem.

t
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Mohlo by vá

s zajímat

Vyberte si barvu a typ materiálu, které vám
vyhovují: s odolností proti UV záření, se
snadnou údržbou, s kazetou nebo bez
(pro ochranu před vlivy počasí)...
Požádejte o radu svého Somfy experta.
Více na

www.somfy.cz

V momentě, kdy jsme spatřili tenhle dům na jihu, zamilovali jsme si jeho obrovská
okna. Hned jsme také přemýšleli, jak ochránit interiér před slunečními paprsky!
> Pavel & Zuzana, v příjemném chládku za automatizovanými látkovými clonami.
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Světlá stránka motorizace od Somfy

Motorizujte...

a změňte tak svůj život
k lepšímu

Plynulé stahování a vytahování
Materiál clon vydrží déle, když se s ním zachází jemně.
Kompaktní pohon
Skrytá instalace na fasádě.

Intuitivní dotykové ovládání

al e
aHpoam
tib
TCom
®

> Nina a Nina Timer, jediným dotykem na displeji můžete
vybírat, ovládat, integrovat, ukládat do paměti a nastavovat
veškeré příslušenství ve svém domě. Nina Timer je navíc
vybavena funkcí časového spouštění akcí, aniž byste museli
být přítomni doma.

Ovládání,

které se přizpůsobí vašemu
životu

Design

> Smoove, jednoduché
dotykové ovládání, které
uvede clony v život.
Vzhled doladí volitelné
barevné rámečky.

Automatizujte...

a posuňte pohodlí na novou
úroveň

+ světlo – slunce
Stačí jediný sluneční senzor na přední straně domu!
Jakmile slunce svítí přílis silně, clony se stáhnou a chrání květiny,
koberce i nábytek.

+ ochrana
Pokud začne foukat příliš silný vítr, větrný senzor automaticky vytáhne
clony, aby je ochránil před poničením.

15

V e nkovn í

p rost ř e d í

Užívejte si pohodlí domova

i venku

Terasová markýza, pergola, veranda
Rozšiřte si prostor pro svůj život, objevujte krásy

Každý má svůj vlastní oblíbený způsob, jak ven-

života v souladu s přírodou. Terasa s květinami,

kovní prostory využít.

zahrada plná stromů… Víc než kdy dříve nás dotek
přírody inspiruje, pomáhá od stresu, uklidňuje.

S pohony a ovládáním Somfy vdechnete terasám,
verandám, markýzám i pergolám život a budeme

Jak si tuto část domova navrhneme, záleží čistě

si užívat všechno, co vám přináší – nehledě

na nás – můžeme ji připravit na chvíle ticha

na počasí.

o samotě, spontánní večírky s přáteli, odpočinek

A jak si ideální čas strávený na čerstvém
vzduchu představujete vy?

po sportovním výkonu, uklidňující meditaci na
čerstvém vzduchu…

t
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P ř e d t í m n e ž zvo l í t e pro sv é s t í n ě n í mo toriz a ci
p rom y s l e t e s i , kt e r ý p rod u kt b u d e p r áv ě p ro Vá s n e jvhodn ě j š í . . .
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Moje priority

Terasová markýza

Pergola

Veranda

Prostor
Sezóna

Otevřený

Otevřený nebo zavřený

Rozšířený obytný

Jaro – Léto – Podzim

Jaro – Léto – Podzim

Celý rok

Kompatibilní příslušenství
Somfy pro větší pohodlí

Osvětlení
Senzory
Venkovní vytápění

Osvětlení
Senzory
Látkové rolety
Venkovní vytápění

Osvětlení
Vytápění
Senzory
Alarm
Rolety
Venkovní rolety

Typ ochrany

Slunce
Déšť
Zahradní nábytek

Slunce
Déšť a vítr
Zahradní nábytek
Soukromí

Slunce
Teplotní
Déšť a vítr
Nábytek
Soukromí

Terasová
markýza

Pergola

Veranda

Ve zkratce
arkýza
Terasová m
su venku
strávit více ča
m
Vá
í
žn
o
um
ými dny
ěni před hork
n
rá
ch
o
st
ře
ap
nocemi.
a chladnými
18-19
více info str.

+

dy, šitá
jší než kdy jin
vě
o
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o
Perg
ená nebo
storu, otevř
na míru pro
á.
(polo)uzavřen
"dalšího
náší výhodu
Veranda při
hradou.
i domem a za
pokoje" mez
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V e nkovn í

p rost ř e d í

Terasová markýza...
Ochrana před sluncem

Vždy, když přijde nádherné počasí, naše smysly ožívají. Není překvapením, že nás “to
táhne ven”, do přírody, na terasu. Markýza je nedílnou součástí venkovního prostoru
kolem vašeho domu. Chrání před sluncem nejen vás, ale i zahradní nábytek, rostliny...
Somfy motorizuje prakticky veškeré vybavení teras. Stačí jediný stisk tlačítka dálkového

Mohlo by vá

s zajímat

Odolnost proti UV záření, síla, schopnost
odolat počasí, úroveň stínění…
Materiál markýz vybírejte pečlivě!
Požádejte o radu svého Somfy experta.

ovladače a markýza se vysune, kam potřebujete. Se slunečním senzorem navíc můžete
její činnost plně automatizovat.

Více na

www.somfy.cz

ý
k
z
r
o
a
v
é
m
k
m
l
i
e
c
e
h
!
o
b
s
e
t
j
e
D

Standardní markýza

Rám i látka markýzy zůstávají
viditelné, když je stínění
vytažené.
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Polokazetová markýza

Látka markýzy je srolovaná
do kazety, tím pádem
chráněná před vlivy počasí.
Rameno zůstává nekryté.

Kazetová markýza
Nejlepší řešení pro ochranu
celé instalace (látky
i ramen).

Světlá stránka motorizace Somfy
Napínací impuls
Pokaždé, když zadáte stínění povel k vytažení nebo zatažení, se funkce
napínacího impulsu postará, aby látka markýzy zůstala perfektně
propnutá a nedošlo k jejímu rolování.

Motorizujte

a změňte tak svůj život
k lepšímu

Rozpoznání překážky
Pokud markýza při zatahování narazí na překážku, zastaví se.
Povolovací impuls
Jakmile se dovře markýza, pohon povolí tah, aby zbytečně nenapínal
látku a prodloužil tak její životnost.
Funkce jemného zatažení
Pohon vždy perfektně zavře kazetu, ale pouze nezbytně nutnou silou.

Intuitivní dotykové ovládání

ma
TaHoa t i b l e
®

Com

p

Ovládání,

> Nina a Nina Timer, jediným dotykem na displeji můžete
vybírat, ovládat, integrovat, ukládat do paměti a nastavovat
veškeré příslušenství ve svém domě. Nina Timer je navíc
vybavena funkcí časového spouštění akcí, aniž byste museli
být přítomni doma.

které se přizpůsobí vašemu
životu

Klid v duši a pohodlí
S větrným senzorem Eolis 3D se stínění samo zatahuje podle síly větru,
i když zrovna nejste doma. Sluneční senzor Sunis pak udržuje v domě
příjemnou teplotu tím, že automaticky stahuje stínění, jakmile začne slunce
svítit příliš silně.

Automatizujte
a posuňte pohodlí
na novou úroveň

VIP večer
Se scénářem “Večer na terase” stačí jediný dotyk na tabletu a okamžitě
se rozsvítí světla, zapne venkovní vytápění a stáhne stínění, aby hosté
v pozdních hodinách neprochladli.
Příjemná atmosféra
Stínění můžete vybavit energeticky úspornými LED svítidly s nastavitelnou intenzitou svícení. Úroveň osvětlení na terase pak ovládáte pouhým dotekem prstu.
Zeptejte se svého Somfy experta na podrobnější informace!
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