“Wilt u zorgeloos
van de zon genieten?
Dat kan met de actieve
zonwering van
Somfy.”
Relax
Zonder dat u er zelf nog maar aan hoeft te denken,
stuurt Somfy al uw zonwering aan.
Het is nooit meer te warm in huis
U komt ’s avonds na het werk thuis, in een huis met
een aangename temperatuur. Heerlijk.
U bespaart energie
Want ook zonder airco blijft het binnen koel. En omdat u
de airco minder aanzet, bespaart u energie en kosten.
De zon verblindt u niet langer
Binnen bij het tv-kijken. Of buiten tijdens de lunch.
De actieve zonwering van Somfy zorgt voor de juiste dosis zonlicht.
Somfy beschermt uw huid
Want hoe fijn het buitenleven ook is … te veel zon is schadelijk.
Daarom zorgt Somfy op tijd voor uw beschermende schaduw.
En verbrandt u niet.
En uw kostbaar bezit
Somfy beschermt uw interieur, design en collecties. Zo voorkomt u
verkleuring en houdt u ook uw planten mooi. Zelfs als u niet thuis bent.
Want Somfy bedient de zonwering in uw plaats. Automatisch.
Zon zonder zorgen
Geen afstand is te ver. Waar u ook bent,
Somfy regelt alles naar wens.

Meer comfort, bescherming en rust?
Laat het werk over aan Somfy.
Somfy bedient uw zonwering en zorgt voor een aangenaam klimaat bij u thuis.
Binnen- en buitenshuis. Wilt u warm zonlicht of liever verkoelende schaduw?
Somfy zorgt ervoor.
Echt comfort? Ja, dat wil ik wel.
Als u op zoek bent naar echt comfort dan is
de passieve elektrische zonwering niet genoeg.
Om naar een volledig automatische en
dus actieve zonwering over te gaan, is een
eenvoudige aansluiting van een zon- en
windsensor van Somfy al voldoende.

Wordt het te warm?
Dan stuurt Somfy automatisch, bijvoorbeeld,
uw zonnescherm op het terras of uw rolluiken
van de living naar omlaag. Wordt het weer
koeler en daalt de lichtintensiteit terug onder
de drempelwaarde, dan klapt alles weer
automatisch in. U kunt gerust zijn.

Hoe weet Somfy wat
uw wensen zijn?
Hoe meer licht, hoe meer warmte. Daarom meet
de zonsensor van Somfy de lichtintensiteit op
uw gevel. Als het zonlicht over de drempel
waarde gaat, die u bepaalt, dan stuurt Somfy
al uw zonwering aan via radiosignalen.

Zon zonder zorgen.
De actieve zonwering van Somfy is altijd en
overal te regelen. Geen afstand is te ver.
Waar u ook bent, Somfy regelt alles naar wens.
Uiteraard blijft u meester over uw zonwering.
Want u schakelt de actieve zonwering op elk
moment handmatig in of uit.
Veel zonplezier.

Interesse ?
Vraag advies voor actieve zonwering op maat.
Uw Somfy-vakspecialist helpt u met plezier.

