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Perdele și draperii

Curtain
Zebra

Pleated & Cel

Oferte complete
Tehnologia inovativă WireFree asigură stare de bine și un confort
accesibil, într-un număr mare de opțiuni, potrivite pentru oricare
tip de jaluzele și perdele.

Tehnologie

versatilă

Oferă posibilități variate de motorizare și conectarea unei game foarte largi de jaluzele, perdele, precum și adaptarea la
diferite tipuri de ferestre.
Nu sunt necesare cabluri, iar designul modern face ca echipamentele să se integreze perfect în orice decor interior.
Instalarea este ușoară și sigură, cu economie de timp și costuri.

Experienţă

îmbunătăţită de utilizare

Control al gradului de lumină naturală printr-o simplă apăsare de buton. Se pot seta moduri și ambianțe diferite, pentru
protejarea cu ușurință a casei. Automatizarea nu necesită fire și cabluri, astfel încât locuința este sigură atât pentru
copii, cât și pentru animalele de companie, iar atmosfera este una de liniște și confort.

Soluţii

conectate

Jaluzelele și perdelele se pot controla de oriunde. Soluțiile pentru crearea unei case inteligente și controlul vocal simplu
creează chiar mai multe oportunități prin intermediul unităților de comandă Connexoon și TaHoma.

INSTRUMENTE DE CONTROL POTRIVITE PENTRU NEVOI VARIATE DE UTILIZARE
• Comutator de perete: Smoove RTS
• Telecomenzi: Telis RTS, Situo RTS
• Unități de comandă: Connexoon Window RTS,
TaHoma®
• Control vocal: Compatibil cu Amazon Alexa și
Google Assistant

20,0°C

Curtain A

Curtain B

Aplicațiile TaHoma și
Connexoon Window RTS
permit controlul simplu al produselor
Somfy, folosind telefonul sau tableta de
oriunde: de acasă sau de la distanță.

GAMA WIREFREE ESTE COMPATIBILĂ CU PRODUSE SOMFY, PRECUM ȘI CU ALTE MĂRCI
DE PRODUSE PENTRU CASE INTELIGENTE.

Avantajele principale ale
gamei Somfy WireFree
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Gama Sonesse®: Proiectată pentru silențiozitate

Roller Balloon
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shade
Balloon
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shade

Roman blind Balloon
Curtain
shade

shade
Sonesse ® Balloon
ULTRA
30 WF Li-Ion NOU

Pleated & Cellular

NOU

Cea mai puternică și ultra-silențioasă soluție

Rolete

Storuri romane

Jaluzele venețiene

Rolete zebra

Jaluzele plisate

Pentru rolete, storuri romane,
rolete zebra, jaluzele venețiene și
plisate

Diametrul minim al
26.6 mm
tubului

Lungime

635 mm

Lungime

18 m²

Roman blind
Pleated & Cellular
Suprafața maximă
11 m² / 13 m²
a jaluzelei

Capacitatea bateriei 2600 mAh

2600 mAh

Reîncărcare

1 / an

Reglarea vitezei

Mișcare lină, cu viteză reglabilă și funcții
de pornire și oprire la viteză scăzută

Accesorii
Încărcător Sonesse 30 WF
Pentru capete de motor

Încărcător Li-Ion
Pentru capete de motor

4 tipuri de ștecăr: SUA – AUS – ASIA/EU – UK

4 tipuri de ștecăr: SUA – AUS – ASIA/EU – UK

Panou solar WF Li-Ion
* nu este compatibil cu capătul V1

ANI

Certificare
internațională

Cuplu

2 Nm

Viteză

10 - 28 rpm

Multe dintre motoarele și accesoriile
noastre garantează un nivel înalt de
silențiozitate

Protecție la descărcare electrostatică

*

Cel mai puternic și mai silențios motor

Acumulatori cu durată de viață
îndelungată

Reîncărcare solară (opțional*)

Baterie externă Li-Ion

Sonesse ® ULTRA 30 WF Li-Ion

Pentru rolete, storuri romane,
rolete zebra, jaluzele venețiene și
plisate

Curtain

Gama Wirefree Somfy beneficiază de garanție de 5 ani și reputația expertizei Somfy de 50 de ani.
Alegerea este însoțită de servicii și asistență de top pentru clienți.
* garanție limitată, timp de 2 ani, la acumulatori.

Sonesse ® ULTRA 28 WF Li-Ion

NOU

Motor funcțional, cu nivel redus de zgomot și instalare ușoară

Sonesse ® ULTRA 28 WF Li-Ion

NOU

Designul compact asigură o instalare ușoară chiar și în cazul ferestrelor
înguste, iar nivelul de zgomot este surprinzător de scăzut

10 - 28 rpm

28.8 mm

Capacitatea bateriei

Vertical blind

Viteză

Diametrul min al
tubului

2 capete motoare

Zebra
Zebra Pinnoleum

1.1 Nm / 1,5 Nm

10 - 28 rpm

Control prin intermediul aplicației de pe
telefon sau tabletă (intimitate, protecție și
simulator de prezență)

Vertical
Pinnoleum
blind
Pinnoleum

Cuplu

Viteză

Mod hibernare

Indicator cu LED pentru baterie descărcată

Motor simplu ce oferă o soluție ușor de instalat și mentenanță
minimă

2 Nm

Instalare simplă: fără fir

Noi standarde acustice

Roll Up / Altus TM 28 WF Li-Ion

Pentru rolete, rolete zebra, storuri
romane, jaluzele plisate

NOU

Cuplu

Suprafața maximă a
jaluzelei

Avantajele capătului motor V2:
• Buton de programare încastrat
• Capăt cu diametru redus
• Cablu de reîncărcare detașabil
• Compatibil reîncărcare solară
Curtain
Zebra• Profil compatibil
Curtain Curtain
Pinnoleum
Zebra

Gama Roll Up / Altus TM: Gama standard, potrivită oricăror cerințe

Diametrul min al
tubului

28.8 mm

Lungime

601.7 mm

Suprafața maximă a
jaluzelei

18 m²

Capacitatea bateriei

2600 mAh

Reîncărcare

1 / an

Pentru rolete, rolete zebra și
jaluzele plisate
Cuplu

1.1 Nm

Viteză

ventian blind

Roller blind

Reîncărcare

Roll Up / Altus TM Basic 28 WF Li-Ion

Tilt Only 50 WF Central

Motor de bază accesibil, la un preț convenabil

Cuplu

0.7 Nm

Viteză

28 rpm

(Înclinare) Motor cu ax pentru înclinarea jaluzelelor venețiene de
50 mm cu șină superioară

Diametrul minim al
tubului

26.6 mm

Lungime

580 mm

Suprafața maximă a
jaluzelei

7 m²

Capacitatea bateriei

1400 mAh

Reîncărcare

2 / an

Vertical blind

Roll Up 24 WF Li-Ion

Pinnoleum

Zebra

Cel mai mic motor, pentru cele mai mici tuburi

20 - 38 rpm

Diametrul min al
tubului

26.6 mm

Diametrul minim al
tubului

22 mm

Lungime

546 mm

Lungime

478 mm

Suprafața maximă a
jaluzelei

11 m²

Suprafața maximă a
jaluzelei

5 m²

Capacitatea bateriei

2600 mAh

Capacitatea bateriei

800 mAh

Reîncărcare

1 / an

Reîncărcare

2 / an

10 - 28 rpm

Diametrul minim al
tubului

26.6 mm

Lungime

314 mm

Suprafața maximă a
jaluzelei

11 m²

Roll Up / Altus TM 28 WF

NOU

Designul compact asigură instalare ușoară pentru ferestrele
mai înguste

Pentru rolete, rolete zebra storuri
romane
Cuplu

1.1 Nm / 1.5 Nm

Viteză

10 - 28 rpm

Diametrul minim al
tubului

26.6 mm

Lungime

355 mm

Suprafața maximă a
jaluzelei

11 m² / 13 m²

NOU

Pentru jaluzele venețiene,
storuri romane, jaluzele plisate
Cuplu

0.8 Nm

Viteză

15 - 30 rpm

Diametrul minim al
tubului

< 25 mm

Lungime

200 mm

Suprafața maximă a
jaluzelei

10 m²

Șină

25 mm

Pentru jaluzele venețiene, inclusiv
pentru cele din lemn
Cuplu

1.0 Nm

Viteză

10 rpm

Lungime

104 mm

Lățimea minimă a
șinei superioare

50 mm

Suprafața maximă a
jaluzelei

5 m²

Gama de perdele & draperii

Curtain

Pentru rolete, rolete zebra, storuri
romane, cu tuburi înguste

NOU

Viteza

Viteză

Balloon shade

Pentru rolete, rolete zebra, storuri
romane, jaluzele plisate

10 - 28 rpm

1.1 Nm

(Înclinare și ridicare) Dispozitiv nou pentru șinele de 25 mm, create
pentru reducerea nivelului de zgomot

1 / an

0.55 Nm

Cuplu

Tilt & Lift 25 WF Central NOU

NOU

580 mm

Cuplu

Pentru rolete, rolete zebra și
jaluzele plisate

Gama Tilt: Proiectată pentru jaluzele venețiene înclinate

Principalele avantaje:

Instalare ușoară, fără fire

Control manual, ecran tactil

Control prin aplicație, pentru acționare ușoară prin intermediul telefonului sau al tabletei (intimitate, protecție și simulator de prezență)

Perdele & draperii

Movelite™ WF

Pentru draperii clasice

NOU

Motor simplu, accesibil, la un preț avantajos
• Se utilizează împreună cu șina dreaptă
• Design compact al bateriei

Lungimea maximă a șinei

6m

Compatibil cu șinele în formă de L

Nu

Viteză

15 cm/s

Greutatea maximă a draperiei

35 kg

Capacitatea bateriei

2000 mAh

Reîncărcare

2 / an

Irismo™ 45 WF

Pentru draperii clasice, șerpuite,
plisate sau tip acordeon

Cu acumulator pentru șinele draperiei

Lungimea maximă a șinei

10 m

Compatibil cu șinele în formă de L

Da

Viteză

12.5 - 20 cm/s

Greutatea maximă a draperiei

45 kg

Capacitatea bateriei

2950 mAh

Reîncărcare

1 / an

• Se utilizează cu șine drepte, în formă
de L, curbe sau șerpuite
• Acționare silenţioasă

Despre Somfy
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50 de ani de inovație
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. Creăm astfel soluții durabile care îmbunătățesc stilul
de viață al utilizatorilor.
Portofoliul de produse include o ofertă globală adaptată tuturor tipurilor de aplicații: sisteme de motorizare și
comandă destinate tehnicii de umbrire pentru exterior și interior, sisteme automatizate de acces rezidential, soluţii de
umbrire solară dinamică și Smart Living.

Somfy SRL

Str. Zizinului, nr. 18, Loc. Tărlungeni, Jud. Brașov, 507220
T: (+4) 0374.494.418
F: (+4) 0374.826.083
suport.clienti@somfy.com

www.somfy.ro | www.somfy.ro/proiecte | www.somfypro.ro

