
NOWY WYMIAR W AUTOMATYCE ZASŁON 

 I  OSŁON WEWNĘTRZNYCH

Komfort  
sterowania

jednym ruchem



Smart osłony  
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.

2



Automatyka  

do zasłon  
i osłon  
wewnętrznych
Wygoda na każdym kroku

     Wystarczy jeden ruch, żeby ochronić wnętrze przed nadmiernym 

nasłonecznieniem lub zaprosić światło dzienne do wnętrza

     Sterowanie dostępem światła w zależności od potrzeb  

– do pracy, na czas odpoczynku i snu lub na seans filmowy

Funkcjonalne i piękne wnętrze

     Dłuższa żywotność osłony

     Perfekcyjne ułożenie tkaniny i elegancki wygląd każdej zasłony

     Szczelne zasłonięcie okna

Automatyka dopasowana do potrzeb

     Dopasowane do możliwości aranżacyjnych każdego wnętrza

      Gama rozwiązań przewodowych (zasłony) i bezprzewodowych 

(zasłony i osłony wewnętrzne)

      Wiele funkcji w napędach o niewielkich rozmiarach  

(dyskretny montaż)

Wysoka jakość 

wykonania i obsługi

Cicha praca,  

komfort akustyczny

Wydajne baterie  

z opcją ładowania

Budynki użyteczności 

publicznej

Domy, apartamenty,  

mieszkania

ZASTOSOWANIE

ATUTY
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Ultra cicha

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.
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Ultra funkcjonalna
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. 

Napęd Glydea™ Ultra można zastosować  

do większości popularnych typów zasłon: klasycznych,  

falowanych i marszczonych Falowane MarszczoneProste
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Idealne do każdego projektu

Bezprzewodowy: Irismo®  

Przewodowy: 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.
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BEZPRZEWODOWY PRZEWODOWY

Irismo® 45 WireFree MoveliteTM GlydeaTMULTR A 

Zasłony proste ✓ ✓ ✓

Zasłony falowane  

i marszczone
✓ w planach ✓

Maks. waga zasłon 45 kg do 35 kg do 60 kg

Maks. długość szyny  10 m 10 m 12 m

Karnisze proste  

i w kształcie łuku
✓ ✓ ✓

Głośność pracy 39 dBA 41 dBA 38 dBA w trybie cichym

Moc silnika 0,8 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm lub 1,0 Nm

Prędkość 12,5 - 20 cm/s 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
baterie litowe 2950 mAh 

24V
90 - 255V , 50 - 60Hz 90 - 255V , 50 - 60Hz

Otwieranie, zamykanie, 

pozycja ulubiona
✓ ✓ ✓

Funkcja Touch Motion ✓ ✓ ✓

Otwieranie na jedną 

stronę i teatralne
✓ ✓ ✓

Instalacja po lewej  

lub prawej stronie
✓ ✓ ✓

Mocowanie do sufitu ✓ ✓ ✓

Ciche akcesoria - -

Akcesoria, które  

podnoszą poziom  

komfortu akustycznego

Technologie sterowania
WireFree

* Z dodatkowym modułem7
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Więcej możliwości
Dzięki bezprzewodowej technologii w automatyce do osłon wewnętrznych wprowadzisz  

do swojego wnętrza elegancje, a codzienne życie stanie się łatwiejsze.

     Zawsze piękna aranżacja okna

     Bez kucia ścian – łatwa instalacja

Rozwiązania WireFree są dostępne dla różnego rodzaju osłon wewnętrznych:

Rolety wewnętrzne Rolety rzymskie Żaluzje

Rolety typu dzień – noc Plisy
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Więcej komfortu
Ciesz się wygodą każdego dnia, stwórz atmosferę każdej chwili

     Regulacja dostępu światła naturalnego zgodnie z potrzebami, zachowanie naturalnego i zdrowego rytmu 

życia (dzień – noc)

     Elegancja na każdym kroku – bez sznurków

     Rozwiązania bezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych

     Ciche napędy niepostrzeżenie wprowadzają szczyptę technologii do twoich wnętrz.

     Wysoko wydajne akumulatory do ładowania raz w roku lub na dwa lata.

     Możliwość połączenia z rozwiązaniami solarnymi.
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Roll Up 24 WF Li-Ion
Rolety wewnętrzne, rzymskie,  
typu dzień - noc

Napęd o niewielkich rozmiarach do wąskich rur Długość 47,8 cm

Maks. powierzchnia rolety 5 m2

Ładowanie baterii co dwa lata

Moment obrotowy 0,55 Nm

Prędkość 20 - 38 rpm

Sonesse® ULTRA 30 WF Li-Ion
Rolety wewnętrzne, typu dzień – noc, 
rzymskie, żaluzje i plisy

Napęd o dużej mocy, niezwykle cichy Długość 63,5 cm

Maks. powierzchnia rolety 18 m2

Ładowanie baterii co rok

Moment obrotowy 2 Nm

Prędkość 10 - 28 rpm

Tilt Only 50 WF Central
Żaluzje, w tym drewniane  
i faux wood

Napęd z osią centralną do pochylania lameli w żaluzjach Długość 10,4 cm

Maks. powierzchnia rolety 5 m2

Moment obrotowy 1,0 Nm

Prędkość 10 rpm

Tilt & Lift 25 WF Central
Rolety wewnętrzne, rzymskie,  
żaluzje i plisy

Napęd niezwykle cichy w działaniu Długość 20 cm

Maks. powierzchnia rolety 10 m2

Moment obrotowy 0,8 Nm

Prędkość 15 - 30 rpm

Sonesse® 28 WF Li-Ion
Rolety wewnętrzne, rzymskie,  
typu dzień – noc, plisy

Wielofunkcyjny napęd, łatwy w instalacji Długość 54,6 cm

Maks. powierzchnia rolety 11 m2

Ładowanie baterii raz na rok

Moment obrotowy 1,1 Nm

Prędkość 10 - 28 rpm

Sonesse® 30 WF Li-Ion
Rolety wewnętrzne, rzymskie,  
żaluzje, plisy

Cichy napęd o dużej mocy Długość 60 cm

Maks. powierzchnia rolety 18 m2

Ładowanie baterii raz na rok

Moment obrotowy 2 Nm

Prędkość 10 - 28 rpm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Bardziej connect
Wybór automatyki do zasłon i osłon wewnętrznych  

Somfy to nieograniczone możliwości wykorzystania  

sterowań w wersji smart.

     Zdalne sterowanie z aplikacji w smartfonie

     Sterowanie głosowe

     Tworzenie scenariuszy, które uruchamiane są automatycznie zgodnie z harmonogramem w kalendarzu

     Dom tętniący życiem i scenariusze na czas Twojej nieobecności

     Możliwość stworzenia kompleksowego ekosystemu domu  

w wersji smart poprzez połączenie z innymi rozwiązaniami Somfy i marek partnerskich
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     Nadajnik naścienny: Smoove

     Pilot: Telis, Situo

      Sterowanie z aplikacji: Connexoon Window RTS, TaHoma® Premium

     Sterowanie głosem: Amazon Alexa i Google Assistant

Dzięki aplikacji Connexoon Window RTS  

i TaHoma® Premium możesz sterować  

osłonami okiennymi z napędami Somfy  

o każdej porze z dowolnego miejsca na świecie.

Sterowanie osłonami w budynku  

użyteczności publicznej  

dzięki gamie animeo*

*tylko automatyka do zasłon

Wybierz sposób sterowania odpowiedni dla Ciebie!

20,0°C
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Kompatybilność  
z TaHoma® Premium
Zdalne zarządzanie domem.

Centrala TaHoma® Premium łączy wszystkie zalety technologii smart home.  

Umożliwia stopniową rozbudowę systemu domu inteligentnego o inne  

urządzenia Somfy i innych producentów. Stwórz domowy ekosystem,  

który będzie zawsze pod kontrolą mieszkańców, a urządzenia połączone  

w jedną sieć będą sprzymierzeńcem domowników w ich codziennym  

aktywnym życiu.

KOMPATYBILNE USŁUGI

Rolety

Ekrany  projekcyjne

Żaluzje zewnętrzne

Wewnętrzne osłony  

przeciwsłoneczne

Okna dachowe

Okna przechylne i uchylne, 

drzwi podnośno-przesuwne

Zasłony

OKNA

Oświetlenie

Odbiorniki radiowe  

Kompletne urządzenia 

OŚWIETLENIE

Bramy garażowe

Bramy przesuwne

Bramy skrzydłowe

Drzwi wejściowe

Uchwyty okienne

Czujniki bezpieczeństwa

Instalacje alarmowe

Kamery

BRAMY I ALARMY

Markizy tarasowe

Ogrody zimowe

Rolety wolantowe

Pergole

Oświetlenie 

Promienniki ciepła

TARAS

Systemy wentylacyjne

Ogrzewanie

Czujniki zużycia energii

CZUJNIKI I STEROWANIA

Czujniki temperatury

Czujniki wiatru

Czujniki słońca
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Aplikacja TaHoma® jest 

dostępna  na urządzenia

z systemem  Android oraz iOS.
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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. 

Somfy Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34

03-228 Warszawa

biuro: 22 509 53 00

@: biuro@somfy.com

www.somfy.pl
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