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Somfy Home Motion... 
brengt uw huis in beweging!

Of het nu gaat om binnen of buiten: u heeft volledige controle 
over uw huis met één afstandsbediening!

Maar ook als u niet thuis bent blijft uw huis in beweging...
Somfy producten reageren automatisch op 
weersveranderingen en/of tijd.

Home Motion door 
Radio Technologie Somfy (RTS)

• Draadloos bedienen zorgt voor flexibiliteit.
• Betrouwbare techniek brengt zekerheid.
• Persoonlijke instelmogelijkheden.
• Volledig automatisch (optioneel).
• Groot assortiment afstandsbedieningen.
• Eenvoudig uit te breiden.

Flexibel • veelzijdig • persoonlijk • praktisch • functioneel • duurzaam • esthetisch • vrijheid!



Home Motion biedt bovendien:

• Optimale benutting door afstandsbediening of volledig 

 automatisch.

• Bij veranderende weersomstandigheden doen sensoren 

 hun werk.

Elektrische buitenzonwering is een waardevolle investering 

voor uw woning. Het biedt extra comfort, beschermt het 

meubilair en voorkomt hinderlijk lichtinval.

Elektrische rolluiken bieden u als gebruiker vele voordelen, 

waaronder verhoogde privacy, verduistering, isolatie en veilig-

heid. Het is de meest doeltreffende manier van zonweren.

Home Motion biedt bovendien:

• Gelijktijdige bediening van al uw rolluiken, waar dan ook in huis.

• Uw rolluiken werken, ook als u niet thuis bent.

Buitenzonwering Rolluiken

Telis Composio RTS

Deze 20 kanaals Home Control afstandsbediening, brengt 
Home Motion tot ‘leven’ door functies zoals:

• Individuele- en/of groepsbediening
• Altijd de mogelijkheid om handmatig de 
 zonfunctie van de sensor uit te schakelen
• Eenvoudige menustructuur via een display
• Mogelijkheid om elk kanaal een eigen naam te geven
• MY voorkeurspositie (tussenpositie)
• Verkrijgbaar in zilver of hoogglanzend zwart.

Home Control...  comfort optima forma!

Impresario Chronis RTS

Deze Home Control bediening met display, heeft 
uitgebreide mogelijkheden om tijdscenario’s in 
te stellen. Daarbij heeft u o.a. de volgende 
functionaliteiten:

• Automatisch besturen van 20 individuele- en/of 
 groepstoepassingen door ingebouwde tijdklok
• Dag en weekindeling met maximaal 16 zelf te 
 bepalen scenario’s
• Elk kanaal een eigen (groeps)naam
• Verkrijgbaar in zilver of hoogglanzend zwart.

Flexibel • veelzijdig • persoonlijk • praktisch • functioneel • duurzaam • esthetisch • vrijheid!



Elektrische raamdecoratie verhoogt uw comfort. Bedien met 

één druk op de knop of geheel automatisch.

Home Motion biedt bovendien:

• Gelijktijdige bediening van één of meerdere jaloezieën, 

 plissés, vouw- of rolgordijnen.

• Eenvoudige bediening bij moeilijk bereikbare plaatsen zoals 

 dakramen, serres of brede vensterbanken.

• Simuleer uw aanwezigheid als u niet thuis bent.

Elektrische gestuurde gordijnen bieden het summum aan 

comfort, duurzaamheid en plezier.

Home Motion biedt bovendien:

• Gordijnen open, half open of gesloten: u bepaalt het met 

 één druk op de knop.

• Bedien meerdere gordijnen gelijktijdig in bijvoorbeeld uw 

 woon- of slaapkamer.

• Ook als u op vakantie bent openen en sluiten uw gordijnen 

 zich met behulp van een tijdklok.

Raamdecoratie Gordijnen

RTS uitbreidingsmogelijkheden:

• Verlichting (binnen en buiten) 

• Vijverpomp

• Terrasverwarming 

• Terrasschermverlichting

• Projectieschermen

• Dakramen en lichtkoepels

• Garagedeuren en toegangspoorten

Flexibel • veelzijdig • persoonlijk • praktisch • functioneel • duurzaam • esthetisch • vrijheid!



Pure finish

Silver Mat finish

Lounge finish

Patio finish

RTS bediening in vele designs en functionaliteiten...

Automatisering op tijd of weersinvloeden

Nog méér comfort?

100% draadloze 
tijdschakelaar

100% draadloze 
zonsensor

100% draadloze 
windsensor

Zon & windsensor 

Maak de Home Motion 
belevenis compleet! 

Bedien bijvoorbeeld ook 
uw (tuin)verlichting, 
garagedeur, dakraam en 
terrasverwarming met een 
afstandsbediening of auto-
matisch. Informeer naar de 
uitgebreide mogelijkheden 
voor uw huis!
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Somfy Nederland B.V.  
Postbus 163  
2130 AD Hoofddorp 
T (023) 56 25 051
F (023) 56 15 823 
E info@somfy.nl
I  www.somfy.nl

Grootste fabrikant

Somfy is de ‘uitvinder’ van de buis-

motor voor zonwering.

In 1966 kwam bij Franse horlogebouwer 

Carpano et Pons een verzoek binnen 

om een elektrisch bedieningssysteem te 

ontwikkelen voor zonneschermen. 

Door die opdracht is uiteindelijk de 

buismotor ‘geboren’.

Vanaf de jaren ‘70 deed de merknaam 

Somfy haar intrede en is de organisatie 

uitgegroeid tot marktleider. Inmiddels 

is Somfy wereldwijd in meer dan 50 

landen vertegenwoordigt.

Uw Somfy dealer:

Tevreden klanten

In de afgelopen 40 jaar hebben wereld-

wijd miljoenen consumenten én 

zakelijke gebruikers gekozen voor een 

innovatieve oplossing van Somfy. 

Veel van onze elektrische bediening- en 

besturingssoplossingen kan men terug-

vinden in verschillende applicaties voor 

buiten- en binnenzonwering. 

Denk bijv. aan zonneschermen, rolluiken 

of (rol)gordijnen. 

Ons assortiment, onbetwiste kwaliteit 

én service zijn al vele jaren de basis van 

uw tevredenheid!

Betrouwbaar

Somfy producten voldoen aan de 

strenge Europese veiligheidsnormen. 

De elektromotoren in de eindproducten 

hebben een jarenlange levensduur en 

blijven hun werk doen in de meest 

extreme situaties. 

Alle producten van Somfy worden tij-

dens het productieproces systematisch 

en grondig gecontroleerd, voordat ze 

de fabriek verlaten. Voor u betekent dit 

5 jaar Somfy fabrieksgarantie.

Uitgebreid dealernetwerk

In Nederland worden Somfy oplossingen 

uitsluitend via de betere vakhandel ge-

leverd. Deze detaillisten onderscheiden 

zich door hun vakkennis, assortiment, 

kundige installatie en service. Veel van 

deze bedrijven worden jaarlijks door 

Somfy getraind zodat zij altijd op de 

hoogte zijn van de laatste product ont-

wikkelingen. Hierdoor bent u verzekerd 

van het beste advies en een goede in-

stallatie bij u thuis. Voor meer infomatie 

over de oplossingen van Somfy of een 

lokale detaillist: www.somfy.nl

Innovatief en geavanceerd

Somfy werkt continu aan het 

productaanbod. Niet alleen omdat wij 

vinden dat u de beste oplossingen ver-

dient maar ook omdat wij denken dat 

deze verder kunnen bijdragen aan een 

verantwoord energieverbruik. 

Met onze innovatieve en geavanceerde 

sensoren is het in veel situaties niet 

meer nodig om uw huis extra te koelen 

tijdens de zomermaanden. Gedurende 

de winter kan de warmte langer worden 

vastgehouden in uw huis.

It’s so easy, it’s Somfy!

Waarom kiezen voor Somfy?


