GlydeaTM
Bedien uw gordijnen elektrisch!

GlydeaTM brengt uw gordijnen tot leven!

Méér comfort met de elektrische gordijnrail van Somfy

Voordelen GlydeaTM
• U bedient al uw gordijnen individueel
of per groep. Dit kan automatisch of via
afstandsbediening.
• Stille motor en railgeleiding.
• De gelijkmatige elektrische geleiding
beschermt uw gordijnen en voorkomt
vlekken door handmatig gebruik.
• Handmatig openen en sluiten van de
gordijnen blijft altijd mogelijk.

Bedien vanaf elke plaats in uw woning alle gordijnen afzonderlijk of groepsgewijs met maar één druk op de knop van de afstandsbediening. Draadloos,
want tussen het bedieningspunt en de Somfy elektrische gordijnrail is geen
bedrading nodig.
Besturing van de gordijnrail kan ook automatisch plaatsvinden via een
draadloze zonsensor of tijdklok die de gordijnen automatisch zullen openen
of sluiten naar een door u vooraf ingestelde positie.
De GlydeaTM elektrische gordijnrail wordt voor u op maat gemaakt en is na
plaatsing in uw woning direct gebruiksklaar.

• Bij toepassing van een tijdklok, openen
en sluiten uw gordijnen automatisch,
ook als u niet thuis bent. Desgewenst in
combinatie met uw binnen- en buitenverlichting (aanwezigheidssimulatie).
• De Glydea™ heeft een ‘slow start/soft
stop’ functie met instelbare snelheid*.
• Ook geschikt voor zwaardere gordijnen.
• Met de “My” knop kunt u uw eigen
voorkeurspositie programmeren.

Kenmerken GlydeaTM
• Gorijnrailmotor geschikt voor gordijnen
met een gewicht tot 60 kg of tot 100 kg
bij een tandemmotor uitvoering.
• Openingspunt kan aan de linkerzijde,
rechterzijde of in het midden.
• De elektromotor kan zowel links als
rechts worden gemonteerd.
• Bevestiging kan tegen het plafond of
aan de wand. Motorintegratie in het
plafond kan via omkeeraansluitpunt
bovenop de rail.
• Mogelijkheid de motor te koppelen met
domotica systemen via de aansluiting
aan de onderzijde van de motor.
* Alleen van toepassing bij railtype Glydea 60. De Glydea 35
heeft alleen een soft start functie en geen slow stop.

Omkeeraansluitpunt
van de motor

Geïntegreerde sensor met
automatische afslag

Poeder coated
aluminium rail

Tandriem-aandrijving

Robuuste runners

230 Volt motor
Krachtig en stil

Ingebouwde Somfy RTS ontvanger

Aansluitpunt 230 V voeding

Assortiment bedieningen

Telis RTS

Telis 16 RTS

• Afstandsbediening met 1 of 5 kanalen.
• Functies voor openen/sluiten/stop.
• Individuele of gelijktijdige groepsbediening.
• Favoriete ‘my’ positie.
• In zwart (Lounge), zilver (Silver) of wit (Pure).

• Afstandsbediening met 16 kanalen.
• Met LCD scherm waarbij u zelf per kanaal
een naam, pictogran en cijfer kunt invoeren.
• Functies voor openen/sluiten/stop.
• Individuele of gelijktijdige bediening.
• Favoriete ‘my’ positie.
• In kleur zilver (Silver) of wit (Pure).

Smoove 1 RTS
• 1-kanaals draadloze muurschakelaar met
tastsensor bediening.
• Functies voor openen/sluiten/stop.
• Favoriete ‘my’ positie.
• In wit (Pure Shine) en zwart (Black Shine).
• Afdekplaten leverbaar in 8 kleurstellingen.

Uitbreidingsmogelijkheden
Tijdklok Chronis Comfort of Smart
• Tijdkloksturing om automatisch gordijnen
te openen of te sluiten.
• Handmatig bedienen blijft altijd mogelijk.
• In draadloze (RTS) of bedrade uitvoering.

Sunis Indoor Sensor RTS
Draadloze zonlichtsensor die uw gordijnen
stuurt op basis van zonlichtmeting.
ThermoSunis Indoor Sensor RTS
Draadloze zonlichtsensor in combinatie
met een temperatuursensor.
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Over Somfy
Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de specialist en marktleider in Home Motion. Somfy is fabrikant van elektrische
bediening- en besturingssystemen voor zonwering,
rolluiken, gordijnen, raamdecoraties, tuinhekken, garagedeuren, alarm, verlichting en nog veel meer.
Wereldwijd is Somfy actief in 70 landen en hebben Somfy
producten hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen
consumenten.
Somfy, garantie voor betrouwbaarheid
• Somfy producten voldoen aan alle
		 Europese veiligheidsregels.
• Voordat Somfy producten bij u thuis
		 worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van
		 tevoren uitgebreid getest in laboratoria.
• Somfy geeft 5 jaar productgarantie op alle
		 motoren en besturingen van Somfy.
Vraag naar de voorwaarden bij uw dealer.
Uitgebreid dealernetwerk

Uw lokale Somfy dealer:
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Somfy oplossingen worden uitsluitend geleverd via de
betere vakhandel. Deze onderscheiden zich door hun vakkennis, assortiment, kundige installatie en service. Ga voor
dealeradressen naar onze dealerlocator op www.somfy.nl.

