
Somfy Home Motion
Sätter ditt hus i rörelse

www.somfy.se



Home Motion by Somfy
och ditt hem sätts i rörelse!

Somfy tillverkar motorer och styrningar för hemmets alla fönster, 
dörrar och portar. De skänker bekvämlighet till ditt hem och du 
styr dem enkelt med ett tryck på en fjärrkontroll.

Men även när du inte är hemma arbetar auto-
matik från Somfy för att göra ditt hem säkert 
och energi effektivt. Med hjälp av sensorer styrs 
solskydden efter vädrets makter och tiden på 
dygnet.

Radio Technology Somfy (RTS)

• Trådlös manövrering ökar flexibiliteten.
• Tillförlitlig teknik skapar säkerhet.
• Möjlighet till personliga inställningar.
• Helautomatiskt (tillval).
• Stort utbud av fjärrkontroller.
• Enkelt att bygga ut.

Flexibelt • Mångsidigt • Personligt • Praktiskt • Funktionellt • Hållbart • E stetiskt!



Home Motion erbjuder dessutom:

• Optimalt utnyttjande med hjälp av fjärrkontroll eller 

 helautomatisk drift.

• Sensorer känner av väderomslag och reglerar dina 

solskydd automatiskt.

Solskydd som är motoriserade är en värdefull investering för 

din bostad. De ger extra komfort, skyddar dina möbler och 

förhindrar besvärande ljusinsläpp och värme.

Elektriska jalusier ger flera fördelar för dig som användare, 

bland annat minskad insyn, dämpning av ljuset, avskildhet 

och säkerhet.

Home Motion erbjuder dessutom:

• Samtidig manövrering av alla dina jalusier, oavsett var i huset 

de finns.

• Dina jalusier fungerar även när du inte är hemma.

Utvändiga solskydd Jalusier

Telis Composio RTS

En avancerad fjärrkontroll med 20 kanaler, styr hela ditt 
hem med funktioner som t.ex.:

• Manövrera solskydden individuellt och/eller i grupp.
• Det finns alltid möjlighet att koppla bort sensorns 

solfunktion för varje kanal.
• Enkel menystruktur via en display.
• Möjlighet att ge varje kanal ett eget namn.
• MY position (din favoritinställning).
• Finns i silver eller högblank svart färg.

För optimal komfort

Impresario Chronis RTS

Avancerad automatik med display som ger 
omfattande möjligheter till inställning av  olika 
scenarier. Med hjälp av det inbyggda tiduret får du 
bl.a. tillgång till följande funktionaliteter:

• Automatisk manövrering av 20 individuella 
 kanaler eller grupper, med hjälp av det in-
byggda tiduret.

• Dag- och veckoindelning med upp till 16 
 egendefinierade scenarier.
• Varje kanal kan ges ett eget (grupp-)namn.
• Finns i silver eller högblank svart färg.

Flexibelt • Mångsidigt • Personligt • Praktiskt • Funktionellt • Hållbart • E stetiskt!



Motoriserade invändiga solskydd höjer din komfort. 

 Manövrera dem med en enda knapptryckning eller 

 hel automatiskt.

Home Motion erbjuder:

• Samtidig manövrering av en eller flera persienner, plisséer, 

eller rullgardiner med ett enkelt knapptryck.

• Enkel manövrering på svåråtkomliga ställen som t.ex. 

 takfönster, verandor eller breda fönsterbänkar.

• Med ett tidur kan du simulera närvaro – även om du inte är 

hemma.

Motoriserade gardiner ger ett maximum av komfort,  

hållbarhet och njutning.

Home Motion erbjuder:

• Gardinerna öppna, halvöppna eller fördragna: Det avgör du 

 med en enda knapptryckning.

• Manövrera flera gardiner samtidigt, t.ex. i ditt vardagsrum 

eller sovrum.

• Öppna och dra för dina gardiner också när du är på semester 

 med hjälp av ett tidur.

• Låt solen styra dina gardiner med hjälp av en solsensor.

Invändiga solskydd Gardiner

RTS utbyggnadsalternativ:

• Belysning (inomhus och utomhus) 

• Poolpump, poolskydd

• Terrassvärme

• Fontäner

• Filmdukar

• Takfönster och lanterniner

• Garageportar och grindar

Flexibelt • Mångsidigt • Personligt • Praktiskt • Funktionellt • Hållbart • E stetiskt!



Design ”Lounge”

Design ”Pure”

Design ”Silver”

Design ”Patio”

Välj den RTS fjärrkontroll som passar dig…

Automatisering efter väderförhållanden – eller tid

Timer
100 % trådlös

Solsensor
100 % trådlös

Vindsensor  
100 % trådlös

Vindsensor Sol- och vindsensor 

Inte bara solskydd 

Utöka ditt Somfy-system 
och manövrera dina lampor, 
trädgårds belysning, grind- 
och garageportar, eller infra-
värmare med fjärrkontroll 
eller automatik. Låt oss berätta 
mer om alla de möjligheter 
som öppnar sig med Somfy.
www.somfy.se

En njutning för varje tillfälle
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Nöjda kunder

Under de senaste 20 åren har Somfy 

tillverkat över 200 miljoner rör motorer 

världen över.

Ungefär hälften av dessa har använts 

i olika slag av  projekt och den andra 

hälften i  privatbostäder.

Det finns hundra tusentals nöjda 

användare före dig, både i Norden och i 

övriga världen!

På den Nordiska marknaden har Somfy 

varit verksamma sedan 1969.  

Din Somfy-återförsäljare:

Största tillverkare

Somfy är en av de främsta pionjärerna 

bakom rörmotorn. 

1966 fick urmakeriföretaget "Carpano et 

Pons" en förfrågan om utveckling av en 

elektriskt manövreringssystem för sol-

skydd. Ur det här uppdraget  "föddes" 

till slut rörmotorn.

Sedan 1970-talet har varumärket Somfy 

varit väl etablerat och organisationen 

har växt till att bli marknads ledande. 

Somfy har nu avdelningar i mer än 50 

länder världen över.

Tillförlitlig

Somfys produkter uppfyller de 

strikta europeiska säkerhetsnormerna. 

 Elmotorerna i slutprodukterna har 

en mångårig livslängd och utför sina 

arbetsuppgifter även under de mest 

extrema förhållanden. 

Alla produkter från Somfy kontrolleras 

grundligt och systematiskt under hela 

tillverkningsprocessen innan de får 

lämna fabriken. För dig innebär det att 

Somfy lämnar 5 års fabriksgaranti.

Återförsäljarnät

Somfy har ett omfattande nät av själv-

ständiga solskyddsföretag. Dessa företag 

har valts ut på grundval av deras sorti-

ment, fackkunskap och service. 

Det gör att du kan vara säker på att få 

korrekta råd om Somfys lösningar, och 

du behöver inte heller vara orolig för 

installationen. 

Finn närmaste återförsäljare på:  

www.somfy.se

Innovativt och avancerat

Somfy arbetar oavbrutet på 

sitt produktutbud. Det är inte bara för 

att vi tycker att du förtjänar att få bästa 

möjliga lösningar utan också för att 

vi tror att de dessutom bidrar till en 

ansvarsfull energikonsumtion. 

Med våra innovativa och avancerade 

sensorer har du i många fall inte längre 

behov av extra kylning av huset under 

sommarmånaderna. Under vintern kan 

du hålla kvar värmen längre i huset.

Varför ska jag välja Somfy?

Garanti

års


