
Irismo®, Glydea™ ULTRA i Movelite™
NOWY WYMIAR W AUTOMATYCE ZASŁON

Komfort 

i ruch 
na jedno kliknięcie



Smart zasłony
dla każdego
Technologia napędza nasze życie i nadaje nowych funkcjonalności wnętrzom. Coraz więcej osób korzysta
z automatyki domowej, doceniając wysoki poziom komfortu na co dzień. 

Inżynierowie Somfy stale opracowują nowoczesne rozwiązania, dopasowane do różnorodnych potrzeb 
mieszkańców i funkcji każdego wnętrza. Nasze produkty łączą ponadczasowy design i inteligentne technologie, 
zmieniając domy, mieszkania i budynki użyteczności publicznej  w miejsca nowoczesne i eleganckie. 

Irismo®, Movelite™ i Glydea™ ULTRA to gama zaawansowanych napędów do zasłon,  przewodowych 
i bezprzewodowych, dzięki którym klimat każdej chwili będzie niepowtarzalny.

Wygoda na każdym kroku
     Wystarczy jedno kliknięcie, by zasłonić zasłony i ochronić 

wnętrze przed nadmiernym nasłonecznieniem.
     Sterowanie dostępem światła w zależności od potrzeb 

(oświetlenie wnętrza do pracy, zasłonięcie okien na czas 
odpoczynku czy snu).

Funkcjonalne i eleganckie
     Tkanina zasłon zachowuje piękno na dłużej.
     Możliwość wykorzystania przy zasłonach długich i ciężkich.
     Perfekcyjne ułożenie tkaniny i elegancki wygląd każdej zasłony.

Zawsze piękne wnętrze
     Napędy do zasłon pasujące do każdego wnętrza.
     Nowoczesny design szyny i obrotowe uchwyty sufi towe zapewniają szczelne 

zasłonięcie okna. 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Pokoje hotelowe, biura, recepcje, salony pokazowe, centra konferencyjne, 
muzea, biblioteki, centra welness i spa

DOMY, APARTAMENTY, MIESZKANIA
Sypialnie, salony, domowe salony kinowe 

roleta - pokój dziennyroleta - sypialnia

24,0°C

Nadajnik naścienny: 
Smoove
Pilot: 
Telis, Situo
Sterowanie z aplikacji: 
Connexoon Window RTS, 
TaHoma® Premium

Dzięki aplikacji 
Connexoon Window RTS 
możesz sterować 
osłonami okiennymi 
z napędami Somfy 
o każdej porze z dowolnego 
miejsca na świecie.

Sterowanie osłonami 
w budynku 
użyteczności 
publicznej dzięki 
gamie animeo



Ultra
cicha

Ultra
funkcjonalna

Uczyń ciszę Twoim nowym standardem. 
Z napędami Somfy DESIGNED FOR 
SILENCE docenisz komfort akustyczny 
w każdym wnętrzu.

Napęd Glydea™ ULTRA można zastosować 
do większości popularnych typów zasłon: 
klasycznych, fałdowanych, marszczonych czy 
w harmonijkę. 

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii 
Glydea™ ULTRA jest jednym z najciszej pracujących 
napędów do zasłon na rynku. Podczas działania napęd 
emituje dźwięk na poziomie poniżej 38 dBA. 
Zastosowanie zaawansowanej technologii powoduje 
tłumienie hałasu i wibracji bezpośrednio w silniku.

Rozwiązanie idealne do tych wnętrz, 
gdzie najważniejsze są cisza, spokój 
i komfort akustyczny.

Glydea™ ULTRA działa z ogromną
dyskrecją, nadając lekki i płynny ruch zasłonom o wadze 

nawet do 60 kg.

Jednym dotknięciem na pilocie, smartfonie 
czy tablecie można dopasować ułożenie zasłon, tworząc 

całkowicie różny nastrój. Glydea™ ULTRA stanowi 
idealne uzupełnienie smart systemu 

w każdym inteligentnym domu i budynku.  

Fałdowane Marszczone W harmonijkę



Waga zasłon 45 kg do 35 kg do 60 kg

Maksymalna długość szyny  10 m 10 m 12 m

Karnisze proste i w kształcie 
łuku

✓ ✓

Głośność pracy 41 dBA 38 dBA w trybie cichym 

Moc silnika 0,6 Nm 0,6 Nm lub 1,0 Nm

Prędkość 15 cm/s
Tryb domyślny: 15 cm/s | Tryb standardowy: 
12,5 cm/s – 20,0 cm/s | Tryb cichy: 7,5 cm/s

Zasilanie 90 - 255V , 50 - 60Hz

Otwieranie, zamykanie, moje 
funkcje

✓

Funkcja Touch Motion ✓

Klasyczny typ zasłon ✓

Zasłony fałdowane, marszczone, 
w harmonijkę

- ✓

Otwieranie na jedną stronę i 
teatralne

✓

Instalacja po lewej lub prawej 
stronie

✓

Mocowanie do sufi tu - ✓

Dodatkowe akcesoria -
Akcesoria, które podnoszą poziom komfortu 

akustycznego

Technologie sterowania

Premium

GlydeaTMULTR A MoveliteTMMoMo

5
LAT

GWARANCJI

MIĘDZYNARODOWE 
CERTYFIKATY

IDEALNE DO KAŻDEGO PROJEKTU

Irismo®, Movelite™ i Glydea™ ULTRA to wszechstronne i innowacyjne rozwiązania, które nadadzą każdemu 
wnętrzu nowoczesny design, funkcjonalność i nutę elegancji. Somfy oferuje ponadczasowe napędy do zasłon, 
które można dopasować do każdego rodzaju realizowanego projektu.

Irismo®

Rozwiązania Somfy wyróżnia wysoka jakość wykonania i obsługi posprzedażowej. 
Każdy produkt spełnia wymagania międzynarodowych norm i standardów bezpieczeństwa, 
a dodatkowo objęty jest 5-letnią gwarancją. Eksperci Somfy pomogą dobrać optymalne 
rozwiązanie i zapewnią wysoki poziom wsparcia na każdym etapie realizacji projektu. 

Wygoda 
na każdym kroku

Kompatybilność z TaHoma®Premium. 
Zbuduj swoj dom sterowany przez internet.
Centrala TaHoma® Premium łączy wszystkie zalety technologii smart home. Umożliwia sterowanie roletami, 
żaluzjami, zasłonami, a także innymi urządzeniami domowymi o każdej porze i z dowolnego miejsca na świecie. 
Stwórz domowy ekosystem, który będzie zawsze pod kontrolą mieszkańców, a urządzenia połączone w jedą sieć 
bedą sprzymierzeńcem domowników w ich cdziennym aktywnym życiu.

* Z dodatkowym modułem

OKNA

BRAMY
I ALARM

TARAS

OŚWIETLENIE

Bez okablowania
     Wystarczy jedno kliknięcie, by zasłonić zasłony i ochronić wnętrze przed nadmiernym nasłonecznieniem.
     Sterowanie dostępem światła w zależności od potrzeb (oświetlenie wnętrza do pracy, zasłonięcie okien 

na czas odpoczynku czy snu).
     Decyzja o doborze napędu do zasłon na każdym etapie projektu i użytkowania mieszkania czy budynku
     Możliwość wyboru rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych Plug&Play
     Bez kucia ścian w już użytkowanych budynkach (WireFree) 
     Rozwiązania bezprzewodowe zasilane baterią, ładowaną raz na 9 miesięcy

41 dBA

0,8 Nm

12,5 - 15 - 17,5 - 20 cm/s 

24 V

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Somfy Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
Infolinia: 0 801 377 199
@: biuro@somfy.com
  
www.somfy.pl

SOMFY

Światowy lider w zakresie systemów inteligentnego sterowania 
i automatyki do rolet, żaluzji oraz bram w budynkach mieszkalnych 
i komercyjnych. Somfy od lat opracowuje rozwiązania, które wprowadzają 
domy na poziom Internetu Rzeczy (Internet of Things). Łączy ze sobą 
jednym systemem różne urządzenia, zmieniając domy na całym świecie 
w komfortowe i bezpieczne „domy inteligentne”. Wysoką jakość 
produktów fi rmy Somfy ceni 220 milionów użytkowników.


