Over Somfy

Vergroot uw

verkoopkansen

NIEUW ASSORTIMENT DRAADLOZE MOTORISERING

Somfy maakt al meer dan 50 jaar slimme oplossingen voor het beheer van woningen en gebouwen en daarmee het dagelijkse
leven van miljoenen gebruikers in de hele wereld gemakkelijker. Onze innovaties zijn gericht op het automatiseren en onderling
verbinden van rolluiken, zonweringen en gordijnen, deuren, poorten en garagedeuren, verwarming, verlichting, camera’s en
alarmsystemen. Elke dag opnieuw werken wij aan de ontwikkeling van betrouwbare en duurzame oplossingen zodat iedereen
comfortabeler, veiliger en duurzamer kan leven vandaag en morgen.

Vergroot uw aanbod draadloze

raamdecoratie &
gordijnen

Inspireer uw klanten met de veelzijdige en draadloze producten van Somfy. Deze technologie biedt onbeperkte
mogelijkheden en kan een uitgebreid assortiment van raamdecoratie en gordijnen automatiseren en met elkaar
verbinden. Hiervoor is geen bedrading nodig. De strakke ontwerpen passen bovendien naadloos in elk interieur.
U profiteert van snelle en eenvoudige installatie, waarmee u tijd en geld bespaart.

voor uw klanten

Bied uw klanten een nieuwe vorm van comfortabel wonen. Verbeter de leefruimte en sfeer door de controle over
het natuurlijke licht én de kamertemperatuur met één druk op de knop over te nemen. Uw klanten kunnen zo spelen
met verschillende sferen en eenvoudig hun privacy beschermen. Met draadloze motorisering zijn losse koorden
verleden tijd en creëert u een kindvriendelijke omgeving. Bovendien kunnen klanten dankzij de discrete, onopvallende
technologie van onze stille motoren ongestoord genieten.

Creëer meer

zakelijke mogelijkheden

Vertel over de innovatieve voordelen die het assortiment WireFree™ biedt. Maak het leven van uw klanten gemakkelijker
met de app Connexoon RTS, waarmee zij hun raamdecoratie en gordijnen kunnen bedienen, ook als ze niet thuis zijn.
Sluit smart homes aan op de TaHoma® en biedt handsfree via eenvoudige spraakbediening aan. Verbind uw klanten
met nog meer producten van Somfy en vele andere smarthome-merken en ontdek de mogelijkheden voor uw bedrijf.
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Maak uw aanbod aantrekkelijker

Creëer sfeer...
...met ons uitgebreide draadloze, gemotoriseerde assortiment
dat past bij alle soorten raamdecoratie en gordijnen. Eenvoudig
te installeren door u. Bied uw klant meer keuze en laat uw klant
kennismaken met de nieuwe draadloze producten van Somfy.
Deze innovatieve draadloze technolgie luidt een nieuwe generatie
woonoplossingen in. U kunt uw klant zonder enige beperking
oplossingen aanbieden voor een comfortabeler, veiliger en
rustigere woonomgeving, vandaag en morgen.

De perfecte oplossing
voor elk raam

Jr Roll Up 30 WF RTS Li-ion

NIEUW

Basic 28 WF RTS Li-ion

Voor de kleinste rolgordijnen

Voor rolgordijnen
Koppel...................................................... 0,35 Nm
Snelheid .................................................... 40 opm
Min. buisdiameter............................... 30 mm
Lengte .......................................................425 mm
Max. afmeting raamdecoratie ..... 3,5 m²
Capaciteit batterij ........................ 2600 mAh
Opladen ......................................................... 1/jaar

Oplaadbare batterijen met lange levensduur
Child safety: geen losse koordjes

NIEUW

De essentiële motor voor kleine en middelgrote raamdecoratie

Eenvoudige installatie – geen bedrading of externe batterij
Bediening via app voor privacy, bescherming &
aanwezigheidssimulatie
Gevoed met een hoogwaardige ingebouwde oplaadbare
Li-Ion Batterij
Soft start/stop

Voor rolgordijnen, vouwgordijnen en duo
rolgordijnen
Koppel......................................................... 0,7 Nm
Snelheid .................................................... 28 opm
Min. buisdiameter........................... 26,6 mm
Lengte ...................................................... 580 mm
Max. afmeting raamdecoratie ......... 7 m²
Capaciteit batterij ........................ 1400 mAh
Opladen ......................................................... 2/jaar

Eenvoudige installatie – geen bedrading of externe
batterij
Bediening via app voor privacy, bescherming &
aanwezigheidssimulatie
Gevoed met een ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij
Soft start/stop

Voordelig geprijsd

NIEUW
Het werkelijke product kan
iets afwijken van de getoonde
afbeelding

De kleinste motor voor de kleinste buizen

ventian blind

Roman blind
Roller blind

Nieuw product voor raamdecoratie met 25 mm bovenrail, met lager geluidsniveau

Pleated & Cellular
Roman blind

Balloon shade

Pleated & Cellular

Balloon shade

Voor rolgordijnen, vouwgordijnen en
duo rolgordijnen met smalle buis
Koppel........................................................ 0,55 Nm
Snelheid .............................................. 20-38 opm
Min. buisdiameter ............................... 22 mm
Lengte ........................................................ 478 mm
Max. afmeting raamdecoratie............. 5 m²
Capaciteit batterij .............................800 mAh
Opladen ........................................................... 2/jaar

Eenvoudige installatie – geen bedrading of externe batterij
Instelbare snelheid voor stillere werking
Bediening via app voor privacy, bescherming &
aanwezigheidssimulatie
Gevoed met een hoogwaardige ingebouwde oplaadbare Li-ion
batterij

Sonesse® 28 WF RTS Li-ion

UW KLANTEN KUNNEN DE BEDIENING KIEZEN DIE HET BEST PAST BIJ HUN BEHOEFTEN
ventian
blind & Cellular
Pinnoleum
Zebra
Roman
blind
Pleated
Roller
Roman
blind
blind
Pleated
Roman
& Cellular
blind Zebra
Pinnoleum

JAAR

GARANTIE

Vouwgordijn

INTERNATIONALE
CERTIFICERING

Horizontale
jaloezie

Afstandsbediening met scrollwiel ideaal voor fijne afstelling
lamellen
Nieuw en verbeterd laag geluidsniveau

Voor rolgordijnen, vouwgordijnen en duo
rolgordijnen
Koppel......................................................... 1,1 Nm
Snelheid ............................................ 10-28 opm
Min. buisdiameter........................... 26,6 mm
Lengte ...................................................... 539 mm
Max. afmeting raamdecoratie ...... 11 m²
Capaciteit batterij ........................ 2600 mAh
Opladen ......................................................... 1/jaar

Roller Balloon
blindPleated
shade
Balloon
& Cellular
shade

Duo rolgordijnen

Plissés en
honingraat

Curtain
Roman blind
Curtain
Balloon
shade

Eenvoudige installatie – geen bedrading of externe batterij
Instelbare snelheid voor stillere werking
Bediening via app voor privacy, bescherming &
aanwezigheidssimulatie

Voor horizontale jaloezieën 50 mm
Koppel........................................ 1,0 Nm
Snelheid ................................ 5-15 opm
Breedte bovenrail min............... 50 mm
Lengte. .................................... 104 mm
Max. afmeting raamdecoratie....... 5 m²

Zeer stille werking

Balloon shade

• Wandschakelaar: Smoove RTS
• Afstandsbediening: Telis RTS, Situo RTS
•B
 ediening via app: Connexoon Window RTS, TaHoma®
• Spraakbediening: Compatibel met Amazon Alexa
en Google Assistant

Gordijn

Relax en geniet van de Somfy garantie van vijf jaar. Oplaadbare batterijen met lange levensduur en vertrouwde
kwaliteit zorgen voor minimaal onderhoud. Heeft u een expert nodig, dan biedt Somfy de klantenservice en
ondersteuning die u verwacht van een wereldleider die zich richt op een comfortabeler, veiliger en geruster leven,
vandaag en morgen.
* 2 jaar beperkte garantie op batterijen

Sonesse® ULTRA 30 WF RTS Li-ion

NIEUW

20,0°C

Curtain A

Curtain B

Met de apps voor TaHoma en
Connexoon Window RTS
zijn de producten van Somfy
vanaf elke locatie eenvoudig te
bedienen via een smartphone
of tablet. Thuis en onderweg

COMPATIBEL MET ANDERE PRODUCTEN VAN SOMFY EN SMART HOME-MERKEN
Ontdek nog meer mogelijkheden voor uw bedrijf.

Voor rolgordijnen, duo rolgordijnen,
horizontale jaloezieën, plissés &
honingraat gordijnen
Koppel............................................................. 2 Nm
Snelheid ............................................ 10-28 opm
Min. buisdiameter........................... 28,8 mm
Lengte ......................................................644 mm
Max. afmeting raamdecoratie........ 18 m²
Capaciteit batterij ........................ 2600 mAh
Opladen ......................................................... 1/jaar

Eenvoudige installatie – geen bedrading of externe batterij
Instelbare snelheid voor stillere werking
Bediening via app voor privacy, bescherming &
aanwezigheidssimulatie
Zeer stille werking

Het werkelijke product
kan iets afwijken van de
getoonde afbeelding

Eenvoudige installatie – geen bedrading
Bediening via app voor privacy, bescherming &
aanwezigheidssimulatie
Gevoed met de NIEUWE externe oplaadbare Li-ion batterij
(optionele voeding 12 V of 8 AA wegwerpbatterijen)
Centrale motorpositie ideaal bij beperkte ruimte in de
bovenrail

Gevoed met een hoogwaardige ingebouwde oplaadbare Li-ion
batterij

De krachtigste en super stille
Pleated & Cellular

NIEUW

De schuivende schachtmotor voor kantelen horizontale jaloezieën

 fstandsbediening met scrollwiel ideaal voor fijne afstelling
A
lamellen

Soft start/stop

Rolgordijn

Bediening via app voor privacy, bescherming &
aanwezigheidssimulatie

Gevoed met de NIEUWE externe oplaadbare Li-ion batterij
(optionele voeding 12 V of 8 AA wegwerpbatterijen)

Tilt Only 50 WF RTS

NIEUW

Gemakkelijk te monteren en verrassend geluidloos

Soft start/stop

Vertical
blind
Roller
blind
ventian
Roller
blind
blind blind
Vertical

Eenvoudige installatie – geen bedrading

Voor duette, plissé en horizontale
jaloezieën
Koppel.......................................................... 0,8 Nm
Snelheid ............................................ 15-30 opm
Diameter................................................ <25 mm
Lengte ..................................................... 200 mm
Max. afmeting raamdecoratie....... 10 m²
Bovenrail ................................................... 25 mm

Soft start/stop

Roll Up 24 WF RTS Li-ion
Roller blind

NIEUW

Voordelig geprijsd

Veel van onze motoren en accessoires garanderen
een weldadige stilte, toonaangevend in de sector

ventian blind

Tilt & Lift 25 WF RTS

Irismo™ 45 WF RTS

met verwijderbare oplaadbare batterij voor gordijnrails
Voor klassieke gordijnen, golfplooi,
driedubbele plooi, wave gordijn
Max. lengte rails .......................... 10 m
Compatibel met gebogen rails ..........Ja
Snelheid .........................12,5 - 20 cm/s
Max. gewicht gordijn ....................45 kg
Capaciteit batterij .................2950 mAh
Opladen ........................................1/jaar

Eenvoudige installatie – geen bedrading
Voor gebruik met rechte en gebogen rails
Bediening via app voor privacy, bescherming &
aanwezigheidssimulatie
Stille werking

Gevoed met een hoogwaardige ingebouwde oplaadbare
Li-ion batterij

“Touch motion”, door zachtjes aan de gordijnrand te
trekken open en sluit je het gordijn

Buitengewone bediening met soft stop & start

Gevoed met een verwijderbare oplaadbare batterij

