
GAMA PILOTÓW ZDALNEGO STEROWANIA SITUO®

 Mój styl życia,

moje Situo



 

Pełna 
harmonia... ...z Twoim

 wnętrzem
Situo to nie tylko pilot sterujący urządzeniami w Twoim 
domu, to także estetyczny dodatek, który pasuje do każ-

dego wnętrza. Dzięki nowoczesnemu designowi i ergono-

micznej konstrukcji gama Situo zachwyca pod każdym 
względem.

Jednym przyciskiem możesz łatwo zarządzać urządze-

niami wewnątrz i na zewnątrz swojego domu. Zawsze 
masz wpływ na ilość światła słonecznego wpadającego 
do wnętrz, gdyż dzięki regulatorowi w pilocie Situo Varia-

tion sterujesz kątem nachylenia lameli w żaluzjach. To 
również doskonały sposób na ochronę prywatności Two-

jej i Twoich bliskich. Dzięki Somfy dom tętni życiem.



SITUO SITUO VARIATION

NATURAL ARCTIC IRON PURE IRON PURE

ARCTIC PUREIRONNATURAL

Ponadczasowy i elegancki design
Piloty z gamy Situo i Situo Variation 

to gwarancja nowoczesnego designu 

i solidnego wykonania.

Wybierz kolorystykę pilota z gamy Situo naj-
lepiej dopasowaną do wnętrza. Nowoczesny, 
wygodny, z dyskretnym uchwytem naścien-

nym - każdy szczegół został dokładnie opra-

cowany z myślą o Twoim komforcie.
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SITUO

•   Zarządzaj roletami, markizami, zasłonami, 
oświetleniem, ogrzewaniem.

•   Dostępny w wersji jednokanałowej 
(sterowanie jednym urządzeniem lub jedną 
grupą urządzeń) oraz pięciokanałowej 
(sterowanie pięcioma urządzeniami, bądź 
pięcioma grupami urządzeń).

SITUO VARIATION

•   Zarządzaj żaluzjami fasadowymi i wewnętrznymi, 
roletami, markizami, zasłonami, oświetleniem 
i ogrzewaniem.

•   Steruj kątem nachylenia lameli żaluzji, dopasuj 
natężenie światła czy poziom temperatury dzięki 
nowemu regulatorowi.

•   Dostępny w wersji jednokanałowej (sterowanie 
jednym urządzeniem lub jedną grupą urządzeń) oraz 
pięciokanałowej (sterowanie pięcioma urządzeniami 
lub pięcioma grupami urządzeń).

GWARANCJI
LAT

Produkty z gamy Situo objęte są 
pięcioletnią gwarancją i są zgodne 
z międzynarodowymi normami oraz 
standardami bezpieczeństwa.

Gama Situo została
zaprojektowana zgodnie z kryteriami 
inicjatywy ACT FOR GREEN, 
której celem jest minimalizowanie 
negatywnego wpływu na środowisko.

Innowacyjny i opatentowany 

regulator w pilocie Situo Variation: 

umożliwia łatwe, precyzyjne i szybkie 
sterowanie kątem nachylenia lameli 
oraz natężeniem światła.

Wybór kanału

Trzy przyciski do 

wykonania konfigu-

racji: góra, stop, dół.

Funkcja

do wyboru trybu 
sterowania osłonami: 
automatycznego lub 
ręcznego

Ultra prosta, intuicyjna obsługa

Funkcja «My»:
Ustaw swoją ulubioną pozycję np. 
osłon. Funkcja <<My>> pozwala 
na zaprogramowanie pozycji 
komfortowej, a następnie wywołanie 
jej jednym kliknięciem. 

Bezprzewodowa technologia 
komunikacji dwustronnej, 
gwarantująca użytkownikowi 
otrzymanie informacji 
zwrotnej o statusie polecenia. 



Somfy Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 509 53 00
www.somfy.pl

O firmie Somfy
SOMFY to światowy lider w zakresie systemów inteligentnego sterowania i automatyki do osłon 
zewnętrznych, wewnętrznych i bram w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
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”.  
Firma powstała w 1969 roku w Cluses we Francji. Międzynarodowy zasięg działalności 
obejmuje 160 oddziałów w 60 krajach na całym świecie, zatrudniając ponad 8000 pracowników. 
W Polsce spółka istnieje od 1996 roku. Rozwiązania producenta można przetestować 
w salonie pokazowym Happy Home Somfy, który zlokalizowany jest w Warszawie przy 
ul. Marywilskiej 34.


