
Nowoczesne, bezpieczne i trwałe napędy do 
rolet i osłon okiennych.
Skorzystaj z wiedzy oraz 60-letniego doświadczenia producenta będącego 
liderem rynku rozwiązań automatyki domowej i otrzymaj rozszerzoną 
gwarancję Somfy - nawet do 5 lat.

MENU POGODA

TRYB JESTEM W DOMU

TRYB JESTEM 
NA WAKACJACH

EDYCJA TRYBÓW

TRYB WCHODZĘ

TRYB NIE PRZESZKADZAĆ

TRYB SPRAWDZANIA
Umożliwia sprawdzenie 
z dowolnego miejsca, czy 
rolety są zamknięte, czy 
oświetlenie jest zgaszone 
i czy alarm został włączony.

URUCHAMIANIE URZĄDZEŃ

STRONA POWITALNA
- Zegar
- Ochrona przed słońcem
- Ochrona przed temperaturą
- Ochrona okien.

URUCHAMIANIE JEDNYM KLIKNIĘCIEM
Włącz zamykanie rolet, ustaw alarm jednym kliknięciem i 
spokojnie wyjdź z domu.

OCHRONA
PProgramuj scenariusze otwierania i zamykania rolet i 
żaluzji, łącząc ze sobą czujniki pogodowe, zegar, czy nawet 
alarm. Dziecinnie proste ustawienie dla Twojego 
bezpieczeństwa i komfortu.

SPRAWDZANIE OKIEN
Sprawdź okna i zdalnie zmień ich ustawienia według 
swoich potrzeb.

Twój pierwszy krok do inteligentnego domu
Zarządzaj inteligentnie swoimi roletami!

Zobacz korzyści, jakie dają inteligentne rozwiązania automatyki do rolet
Twoje rolety i inne osłony okienne również mogą być Smart - nie musisz od razu budować całego inteligentnego domu.

Zalety rolet z automatyką Somfy

Wyposażenie rolet w napędy elektryczne to inwestycja, która się opłaca
Rolety zapewniają cień, bezpieczeństwo, a także dają poczucie prywatności. Poprawiają wszelkie parametry izolacyjne okien 
– zarówno cieplne jak i akustyczne. Bez względu na to czy wybierzesz model standardowy, najnowszej generacji z 
regulowanymi lamelami, czy też rolety uchylne - Somfy zapewni rozwiązanie dla wszystkich typów rolet, by perfekcyjnie 
dostosować je do wyglądu fasady- zarówno pod względem technologii wykonania, zastosowanych materiałów jak i koloru.

Każdą roletę można wyposażyć w napęd elektryczny
Bez względu na to, czy posiadasz nowy dom, czy już istniejący, 

mamy dla Ciebie rozwiązanie dopasowane do różnych rodzajów rolet.

Wybierz własne sterowanie automatyką do rolet
Twoje rolety moga być sterowane zarówno przez centralę Smart Home 
(za pomocą tabletu, smartfonu lub nawet smartwatch’a), jak również 
sterownikami naściennymi, pilotami zdalnego sterowania lub nawet 

wideodomofonem Somfy.

Detekcja przeszkód - Roleta zatrzymuje się po napotkaniu 
przeszkody, chroniąc tym samym roletę i napęd przed  
uszkodzeniami.

Ochrona przed zamarzaniem - Automatyczne zatrzymanie 
jeżeli listwy są zablokowane przez lód.

Automatyczne ustawienia - Zostały stworzone w celu 
zapewnienia, że rolety otworzą się i zamkną całkowicie za 
każdym razem.

Zniechęcenie włamywaczy - Rolety wytrzymują próby 
otwarcia ich z zewnątrz dzięki dopasowanym dodatkowym 
blokadom.

Funkcje napędów Somfy, 
które przedłużają żywotność Twoich rolet:

Roleta
elewacyjna

Roleta
zintegrowana

Roleta
bardzo wąska

Roleta
podtynkowa

Korzystaj z możliwości, jakie dają rozwiązania Smart Home firmy Somfy
Somfy jest liderem na rynku rozwiązań inteligentnego domu - dzięki odpowiednio zainstalowanym i skonfigurowanym 

napędom oraz wybranej centrali, możesz sterować swoimi bramami z dowolnego miejsca na świecie za pomocą komputera 
lub wygodnych aplikacji mobilnych.

Potrzebujesz profesjonalnej porady?
Jesteśmy certyfikowanym Somfy Expertem - dzięki temu masz gwarancję rzetelnej 
informacji oraz prawidłowego montażu auromatyki do rolet oraz rozwiązań SMART od 
firmy Somfy. 

Jeśli Twoje napędy zostaną zainstalowane przez nas, otrzymasz przedłużoną 
gwarancję bezpośrednio od Somfy.

Umów się z nami

Chcesz dobrać optymalne rozwiązania automatyki dla swoich rolet?

Skontaktuj się z nami

Komfort

Ułatwiaj sobie życie każdego dnia dzięki sterowaniu 
wszystkimi roletami jednocześnie za pomocą pilota lub 
smartfona. Możesz spać spokojnie dzięki aplikacji 
Tahoma®. Dzięki niej na ekranie telefonu wyświetli się 

status zadanych poleceń.

Bezpieczeństwo

Zabezpiecz swój dom poprzez systematyczne ruchy rolet 
symulujące Twoją obecność. Dzięki programatorom 
czasowym lub Tahomie®, zarówno rolety jak i oświetlenie 
mogą się włączać lub wyłączać o określonych godzinach 
niezależnie od tego czy jesteś w domu, czy poza nim.

Oszczędność energii

Zapewnij sobie skuteczne ocieplenie domu zimą i naturalną 
wentylację latem oszczędzając przy tym na wydatkach na 
energię. Rolety zewnętrzne, gdy je zamkniemy tworzą 
ww przestrzeni między szybą tzw. poduszkę powietrzną, 
która zatrzymuje ciepło zimą, a latem zapobiega 

przegrzewaniu się pomieszczeń.

Ochrona wnętrza

ChChroń swoje wnętrze przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych. Meble, zasłony i inne przedmioty, 
które mamy w naszych domach wystawione na 
długotrwałe działanie promieni słonecznych blakną. 
Wystarczy zainstalować rolety, a można w odpowiedni 
sposób chronić swoje wnętrze przed ich działaniem.


