Glydea™
Motorisera dina gardiner
www.somfy.se

Motorisera dina gardiner m

…och det blir en njut
Det är något av ett skådespel var
gång en gardin motoriserad med
Glydea™ sidenmjukt glider i sin skena.
Perfekt för din Hembio-salong!

2

KONFERENSRUM

Sovrum, vardagsrum, HOTELLrum

HEMBIO

ed Glydea™…

ning var gång du drar från gardinerna!
SE BÄTTRE UT

SPARA ENERGI

Idag håller motoriserade gardiner på att bli standard i hotell,
konferensrum och andra exklusiva lokaler.
Även privatpersoner har upptäckt den smidighet och komfort
som en motoriserad gardin innebär. Allra bäst blir det om du
kombinerar Glydea™ med en solsensor eller en timer – du får
då en automatgardin.

Glydea™-serien ger många fördelar:
• Underhållsfri och byggd för att hålla.
• Enkel och bekymmersfri att installera.
• Med solautomatik eller timer spar du energi, både på vintern
och sommaren.
• Med automatik sköter gardinerna sig själv – även om du inte
är hemma.
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Stort urval av
lägen

Klassisk glidögla

Glydea™ gardinbärare

Rippel glidögla

Heavy Duty gardinbärare

SOMFY INNOVATION

«Lyrease»-teknik

Elegant design
Touch Motion
”my”-funktion
Inbyggd strömförsörjning

KOMPATIBEL MED AUTOMATISKA SYSTEM
som t ex animeo® Solo

GLYDEA™
• L ämpar sig för de flesta gardintyper i
storlekar upp till 15 m och 60 kg.

SOMFY INNOVATION

Flexibla kontrollmoduler

• K an öppnas från sidan (höger eller
vänster) eller från mitten, så kallad
bioöppning.

Glydea™ – skillnaden ligger i detaljerna
Glydeas™ sofistikerade konstruktion visar sig i motorns och skenans enkla former och rena linjer.
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Estetik

Flexibilitet

Tyst

•	Somfy Innovation: Patenterat hölje i behändigt format döljer kablar och skyddar
kontakter och kontrollkomponenter inne
i motorn.
•	Mindre ljusinsläpp tack vare skenans
konstruktion och svirveltakfästet.
•	Ändlägena kan ställas in för bästa fall på
gardinen.

•	Omfattande tillbehörssortiment:
Tillbehör för anpassning till olika gardin
typer.
•	Somfy Innovation: Plug-ins för ett stort
antal kontrollsystem.

•	Låg ljudnivå från den motordrivna
skenan (<44 dB(A)), tack vare motorns
konstruktion och användningen av
kuggrem.
•	Mjukstart och mjukstopp.

Skena med minsta krökningsradie på 30 cm.

Snabbfäste för tak: Enkel
installation

Kuggrem med väv på
bägge sidor

Motorn kan placeras på
motsatta sidan

Svirveltakfäste: Minimalt
ljusinsläpp

GARDINERNA kan dras för hand utan
att gardiner eller motor skadas

ANVÄND DIN PERSONLIGA INSTÄLLNING
MED KNAPPEN ”MY”

Med ett lätt tryck på smoove skapar du
rörelse i ditt rum

LÅNGSIKTIG EFFEKTIVITET

DIREKTKOMFORT

SMOOVE RTS

• Dra manuellt i gardinerna utan att
skada varken motor eller tyg.

• Smidig och tyst gång för en exklusiv
livsstil.

• Ny och innovativ väggsändare med
fjäderlätt Touch-kontroll.

• Högklassiga skenor och drivremmar.

• Med knappen ”my” ställer du
gardinerna i ditt favoritläge.

• M
 ed 2 färger och 8 olika ramar finns
det rika möjligheter att hitta en
kombination som passar in i din stil.

• Självjusterande drivrem.
• Vi lämnar 5 års garanti, men skenan
är testad för användning uppåt 20 år!

• Kompatibel med alla våra styrningar
allt från enklaste fjärrkontroll till
automatiska styrsystem.

Intelligent

Tålig konstruktion

•	Funktionen Touch Motion för att dra undan
och dra för gardinen genom en enkel
dragning i tyget
•	“my“ funktion, för automatisk körning av
gardinen till önskat läge.
•	Justerbar hastighet: 12,5 till 20 cm/s.

•	Somfy Innovation: Lyreases mekaniska
system som automatiskt kopplar ur
motorns drivaxel vid manuell fördragning/
öppning av gardinen, för att skydda
både tyg och motor.
•	Inställningsknappar och kablar ej
åtkomliga för användaren.
•	Inget underhåll efter installationen.

GlydeaTM, Somfy-kvalitet
Testad för användning upp till 15 år.
5 års internationell garanti.
Internationella certifieringar.
Warranty
year
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Somfy sätter ditt hem i rörelse!
Somfy tillverkar motorer och styrningar för hemmets alla fönster, dörrar och portar. Med automatiska lösningar får du
det bästa marknaden kan erbjuda av bekväma, säkra och energieffektiva lösningar.
Somfy har lösningen för alla inomhusapplikationer

TRÄ- ELLER ALUMINUMPERSIENNER
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enkla ELLER dubbla Pliséer

hissGARDINER

Rullgardiner

STYR ALLA Dina Somfymotorer
med samma fjärrkontroll

Jivahill Park Hotel

Ledande tillverkare

PRESTANDA SOM VARAR LÄNGE

Som ledande tillverkare av motorer och styrningar
kan Somfy, utöver alla produkter i Glydea™-serien,
erbjuda ett komplett sortiment av lösningar för
hemmet och offentlig miljö.
Somfy tillverkar motorer och styrningar för olika
typer av gardiner (persienn, plissé, rullgardin) och
markiser (terrass, fönster, markisolett), screens och
utvändiga persienner.

Genom vårt kontinuerliga kvalitetsarbete, som
belönats med en ISO 9001-certifiering, omfattas
den nya Glydea™-serien av en femårig garanti.
Detta sörjer för att du ska få en kvalitetsprodukt
som kommer att glädja dig i många år framöver!
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