
Draadloze besturing voor 
elektrische buitenzonwering

www.somfy.nl

Of het nu gaat om een screen, markies, uitval- of terrasscherm, met één druk op de knop 
of geheel automatisch bewegen één of meerdere zonneschermen omhoog of omlaag. 
Draadloos, want tussen bedieningspunt en zonwering zijn geen kabels nodig. 
Bovendien eenvoudig uit te breiden met draadloze extra bedieningspunten.  
Een perfecte oplossing bij de aanschaf van uw buitenzonwering.

Draadloos bedieningsgemak 



Een slinger is nu overbodig...
Met de afstandsbediening stuurt u eenvoudig het zonnescherm omhoog, omlaag of naar 

elke gewenste positie. De geïntegreerde motor levert voor u de kracht. Zelfs betonnen 

muren staan de ontvangst van RTS radiosignalen naar uw zonwering niet in de weg. 

Somfy RTS motoren worden al vele jaren wereldwijd succesvol toegepast in zonwering 

en rolluiken. Voor u en uw zonweringsdealer een prettige gedachte...

Meer veiligheid met Somfy zon- en/of windbeveiliging
Het weer in Nederland kan soms behoorlijk grillig zijn. De kans bestaat dat uitstaande zonwering 
door te sterke wind beschadigd raakt. De zon- en windbeveiliging van Somfy houdt het weer voor 
u in de gaten. Ook als u niet thuis bent. 

Bij zon gaat het scherm automatisch naar buiten en bij sterke wind weer naar binnen. 
Met de bijbehorende afstandsbediening behoudt u de vrijheid de zonfunctie uit te schakelen 
(geen automatische neersturing). Ook leverbaar als alleen windbeveiliging. 

Somfy garantie
Somfy biedt u de zekerheid van een topklasse product. Daarom hebben alle Somfy producten maar 
liefst vijf jaar fabrieksgarantie. Bovendien zijn al onze motoren voorzien van KEMA-keur. 
Dat garandeert u een jarenlange probleemloze en veilige werking. 

Vragen? 
Bezoek onze website: www.somfy.nl  
Consumenten infolijn: 023 56 25 051  (kantoortijden)
E mail: info@somfy.nl

Somfy zon- en windbeveiliging stuurt uw zonnescherm
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Somfy Nederland B.V.  
Postbus 163  
2130 AD Hoofddorp 

Uw lokale Somfy dealer:

Afstandsbediening
Een afstandsbediening geeft u optimale flexibiliteit en bewegingsvrijheid. U zet eenvoudig één of meerdere zonneschermen gelijktijdig of onafhan-
kelijk van elkaar in elke gewenste positie, waar u ook bent in of om de woning. Desgewenst combineert u de afstandsbediening met vaste draadloze 
schakelaars. Somfy afstandsbedieningen zijn leverbaar in diverse kleuren en hebben  verschillende producteigenschappen.


