Movelite & Glydea ULTRA

Despre Somfy

TM

SOLUȚII DE AUTOMATIZARE PENTRU PERDELE

De la primul motor pentru rulouri până la soluţiile pentru casa conectată, în acești 50 de ani am
contribuit la crearea unui stil de viaţă confortabil pentru milioane de utilizatori din întreaga lume.
Zi după zi ne imaginăm cum va arăta casa de mâine, una mai confortabilă, responsabilă și mai sigură.
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Somfy este producător de top la nivel mondial de soluții de automatizare pentru locuințe și clădiri. Compania a fost fondată
în Franţa, în anul 1969.
Portofoliul include o ofertă globală adaptată tuturor tipurilor de aplicații: motoare destinate tehnicii de umbrire interioară și
exterioară, ferestrelor, ușilor de garaj și porţilor de acces auto, precum și soluţii de umbrire solară dinamică și Smart Living.

TM

Confort &
performanţă

prin simpla apăsare a unui buton

CONNECTED

SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU ORICE PROIECT

Movelite & Glydea ULTRA
TM

TM

Întelegem că fiecare proiect este unic, așadar oferim o gamă variată de opțiuni pentru a răspunde
tuturor nevoilor. Profesioniști din întreaga lume utilizează soluțiile versatile Somfy pentru a aduce
clădirilor o utilizare inteligentă și un design elegant.

Automatizarea
perdelelor
cu ajutorul
soluțiilor de
top Somfy

Combinând tehnologia de ultimă
generație cu cel mai înalt nivel de calitate
și design francez, sistemele de
automatizare Somfy pentru perdele
și draperii adaugă un plus de valoare
proiectelor comerciale și rezidențiale.
Soluțiile pe care le oferim sporesc
eficiența operațională, cresc nivelul de
confort al utilizatorilor, iar clădirea va
beneficia de avantaje în raport cu cele
ale concurenței.

Confort sporit
• Locatarii pot regla draperiile prin simpla apăsare a unui buton, pentru a menține
gradul optim de confort termic;
• Lumina naturală poate fi filtrată la nivelurile adecvate, pentru odihnă sau pentru
lucru, sau poate fi complet blocată.

• Materialul din care este confecționată perdeaua rămâne curat și este mai rezistent
în timp, nemaifiind nevoie de manevrarea manuală a acestuia;
• Perdelele de dimensiuni foarte mari sau cele grele pot fi manevrate fără efort;
• Perdelele sunt întotdeauna perfect întinse și au un aspect elegant.

Aspect estetic îmbunătățit
• Designul discret se potrivește oricărui tip de interior;
• Este asigurată o aliniere perfectă prin posibilitatea de reglare a poziției perdelei;
• Designul îmbunătățit al șinei și sistemul de fixare pe tavan reduc spațiile prin care
pătrunde lumina.

Proiecte unde se pot implementa:

LOCUINȚE PRIVATE ȘI ANSAMBLURI REZIDENȚIALE
Zone de primire, dormitoare, living, home cinema, etc.

Soluția accesibilă

Soluția premium: silențioasă, sigură,
adaptabilă și discretă

Greutate suportată 35kg
Lungimea maximă a șinei 10m

Greutate suportată 60kg
Lungimea maximă a șinei 12m

Șină dreaptă și curbată

Șină dreaptă și curbată

TM

NIVEL DE SUNET

41 dBA

38 dBA în modul silențios

CUPLU

0.6 Nm

0.6 Nm sau 1.0 Nm

VITEZĂ

15 cm/s

Mod implicit: 15 cm/s I Mod Normal: 12.5 - 20 cm/s
I Mod Silențios : 7.5 cm/s

✓

FUNCȚIA TOUCH MOTION

✓

TIP DE PERDELE CLASICE

✓

PERDELE TIP ONDULAT, PLISAT

-

✓

DESCHIDERE LATERALĂ SAU CENTRALĂ

✓

INSTALARE PARTEA STÂNGĂ/DREAPTĂ

✓

MONTAJ ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A ȘINEI

-

✓

ACCESORII SILENȚIOASE

-

Accesorii silențioase specifice pentru a optimiza
performanța acustică

*

CLIENȚII DVS. POT OPTA PENTRU VARIATE DISPOZITIVE DE COMANDĂ A PERDELELOR,
ÎN FUNCȚIE DE NEVOILE SAU PREFERINȚELE LOR:
Compatibilitatea
cu produsele
animeo Somfy
pentru umbrire
solară dinamică

90 - 255V , 50 - 60Hz

DESCHIS, ÎNCHIS, POZIȚIE INTERMEDIARĂ MY

TEHNOLOGIE

Aplicația
Connexoon Window
Permite controlul
simplu al produselor
Somfy din orice
locație.

Glydea ULTRA

ALIMENTARE CU ENERGIE

SPAȚII COMERCIALE
Camere de hotel, birouri, zone de recepție, showroom-uri, săli de
conferință, muzee, spa-uri, biblioteci, spitale, etc.

• Telecomandă cu fixare pe perete:
Smoove
• Telecomandă:
Telis, Situo
• Unitate de comandă și control
prin aplicația de mobil dedicată:
Connexoon Window RTS

Movelite

TM

Eficiență operațională îmbunătățită

* cu un modul suplimentar

5

ANI
GARANȚIE

CERTIFICARE
INTERNAȚIONALĂ

Oferim cel mai înalt nivel de calitate. Toate produsele au 5 ani garanție și respectă standardele de siguranță
și certificările internaționale. Echipa Somfy vă ajuta să găsiți cea mai bună soluție pentru proiectul dvs. și vă
oferă asistență în fiecare etapă.

