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Home
Motion

Home Motion er…
samordning av motorer, styreanord

ninger og automatikk – for betjening 

av en lang rekke produkter for boligens 

vinduer, garasjeporter og porter.

 Somfy har produkter for betjening 

av terrassemarkiser, vindusmarkiser, 

 sjalusier, gardiner, persienner, film

lerreter, garasjeporter, porter, utebelys

ning, fontener osv. osv.

Et bedre boligmiljø
Somfy produserer motorer og styreanordninger som gir deg et bedre bolig-
miljø og et behageligere liv. Løsninger som integreres så godt i ditt hjemme-
miljø, at du ikke legger merke til dem. Du omgir deg med diskret teknologi 
som blir en naturlig del av ditt liv. Automatikken blir en praktisk og fornuf-
tig hjelper i hverdagen. Intuitivt og enkelt styrer du produkter rundt deg. 
Somfy forfiner den måten mennesker gjør sine hjem og arbeidsplasser 
 hyggeligere og mer komfortable.

Persienner

Gardiner

Belysning

Porter

Markiser

Garasjeport

Sjalusier
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En ny standard
Home Motion betyr markiser, persienner og 

sjalusier som klarer seg selv, også når du ikke 

er hjemme. De beveger seg opp og ned, styrt 

av temperatur, timer eller solens bevegelse. Er 

du hjemme kan du styre dem etter eget ønske, 

bare ved å trykke på en knapp. Home Motion 

betyr også at garasjeporter, porter og vinduer 

kan styres enkelt. Med en felles teknisk plattform 

har Somfy knyttet sammen disse funk sjonene 

og skapt en egen standard for det ”bevegelige 

hjemmet” som vi kaller Home Motion.

Sikkert
Alle Somfys produkter er utviklet og produsert 

etter de strengeste kravene til funksjon, hold

barhet og sikkerhet. Derfor kan du stole på at 

de vil virke godt og beskytte investeringen din i 

lang tid fremover. Solskjerminger som går opp 

og ned i løpet av dagen virker også avskrek

kende på innbruddstyver. 

 Med garasjeport og portåpnere slipper 

du å gå ut av bilen i tett trafikk og dårlig vær, 

sam tidig som de har funksjoner som hindrer 

risikoen for klemskader.

Komfortabelt
Med Somfys store utvalg av motorer og styre

anordninger for hjemmet, utnyttes moderne 

teknikk som gjør hverdagen din lettere. Med 

en sterk kombinasjon av teknikk, design og 

praktiske funksjoner blir Somfy en diskret, men 

likevel naturlig del av boligen. Tunge og kjede

lige oppgaver blir plutselig lette og morsomme. 

Når du drar nytte av de automatiske funk sjon

ene blir fordelene enda tydeligere. 

Automatiske solskjerminger blir en effektiv 

del av boligens komfortstyring og gir deg en 

følelse av luksus i hverdagen.

 Og ikke er det spesielt dyrt heller – drifts

kostnaden for en automatisk markise er bare 

noen kroner om året.

Enkelt
Attraktiv design er i fokus når Somfy utvikler 

sine produkter. Med lekker formgivning følger 

også suverent enkel håndtering med nøyaktig 

de funksjoner du trenger – verken mer eller 

mindre. Men det er likevel plass til smarte 

funksjoner, som f.eks. den innovative  

knappen. Produktene er like enkle å installere 

som de er å bruke. Radiokommunikasjon betyr 

at du slipper å trekke ledninger inne, og at du 

kan plassere bryterne akkurat der de passer deg 

best.

Motordrevet
Skulle du kunne tenke deg å dra vaske

maskinen for hånd? Neppe – da hadde 

det nok ikke blitt mye rent tøy. På samme 

måte går man glipp av den praktiske 

funksjonen hos en solskjerming som 

ikke er motorisert. En elektrisk motor fra 

Somfy monteres diskret og godt beskyt

tet inne i markiserøret, eller i persiennens 

overlist der den utfører det tunge arbei

det for deg, år etter år. Velg motorisering 

allerede fra starten så vil du ikke angre. 

RTS - hva er det?
De fleste av Somfys for

brukerprodukter styres 

trådløst med radiotek

nologi for enkel og be

kymringsfri bruk. Somfy 

var pioneren på dette 

området, og utvikler og forfiner stadig 

teknikken for at den skal være helt sikker 

og pålitelig. 

 RTS (Radio Technology Somfy) er selve 

navet i Home Motionsystemet, og gjør det 

mulig å kontrollere alle Somfys radiostyrte 

produkter med en og samme fjernkontroll, 

både inne og ute. Systemet kan også kom

munisere med funksjoner som utebelys

ning, infravarme, fontener m.m.

fordeler med rts
Enkel

Raskere installasjon med mindre lednings

trekking.

Pålitelig
Smal båndbredde – mindre risiko for 

 forstyrrelser.

Sikker
Rullende kode med mer enn 16 millioner 

kombinasjoner.

Kraftig
Lang rekkevidde. Inne kan  radiosignalene 
passere gjennom 2 armerte betong
vegger.
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Med 
Telis Soliris 

styrer du mar-
kisene dine.

Visst føltes det av og til som om Norge hadde flyttet litt nærmere ekvator. 
Solen stekte og temperaturen nådde rekordhøyder – spesielt innendørs. 
Med vindusmarkiser hadde vi kunnet komme hjem til en sval bolig. Hvis 
vi dessuten hadde valgt automatmarkiser, hadde vi ikke en gang trengt å 
være urolige for vind eller regn – automatmarkisen klarer seg jo selv!

V
isste du at det strømmer like mye varme 

gjennom vinduene dine en solrik som

merdag som om du hadde kjørt alle 

varmeovner på fullt – pluss et par ekstra 

ovner. Ikke rart at det kan bli varmt. Å trekke 

for gardiner eller persienner hjelper heller 

ikke så mye, varmen har jo allerede kommet 

inn i rommet. Den beste metoden er å stanse 

varmen allerede utenfor huset, og det beste 

produktet for dette er vindusmarkisen.

Vindusmarkiser skjermer av den sterke sol

strålingen før den når inn i rommet, samtidig 

som de ikke hindrer utsikten. Du kan fremdeles 

se ut gjennom vinduet og nyte det vakre sol

lyset. 

 Men husk at været skifter raskt, det skal 

være lett å regulere markisene! Det er en 

mager trøst å ha markiser hvis de er rullet inn 

fordi det regnet og blåste da du reiste hjem

mefra om morgenen. Sol og vindsensoren 

styrer  automatmarkisen etter sollyset. Vinduer, 

 interiør og planter beskyttes fra skadelig stråling 

og skulle det begynne å blåse, registrerer 

sensoren dette og kjører inn markisene ved en 

forut bestemt vindstyrke. 

Sett dimmer på dagslyset
Med fasadepersienner og Telis Modulis RTS 

har du nå mulighet til å få full kontroll 

over lysmiljøet inne. Med det unike skrol

lehjulet kan du vinkle lamellene med stor 

presisjon for å unngå blending eller refleks 

på TV eller dataskjermen.

Husker du forrige sommer?

Steng varmen ute

Svalt inne!

Eolis Sensor RTS 
vindsensor

Sunis RTS 
solsensor

Modulis Slim Receiver RTS
RTS-mottaker for fasade-
persienner.
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Automatmarkiser fra Somfy gir husfasaden liv, samtidig som de beskytter 
interiøret og gir boligen avkjøling.
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Heating Modulis Ramp RTS

Telis 4 Soliris RTS

Vi nordboere elsker sommeren for dens lys og varme. Samtidig er vi ofte 
litt følsomme, det må ikke bli for lyst eller for varmt. En markise er da den 
 perfekte løsningen for terrassen eller balkongen. Med den kan vi selv skape 
det deilige uterommet med regulerbart tak. Nesten som en kabriolet – det 
beste fra to verdener. 

Flytt ut til et deilig sommerrom

Markisen skaper uterom

D
et fine med terrassemarkisen er dens 

fleksible konstruksjon og store anven

delighet. Du får et komfortabelt uterom 

som lett tilpasser seg etter dagens skiftende 

behov. Men husk at markisen må være lett å 

regulere. 

Med en motor fra Somfy blir markisen din 

akkurat så komfortabel som du har drømt om. 

Ingen slitsom sveiving, med et enkelt taste trykk 

kjører du ut markisen akkurat så mye som blir 

best. Deilig når du soler deg og trenger litt 

avkjøling med jevne mellomrom. Med fjern-
kontroll trenger du ikke en gang reise deg fra 

solstolen!

 Eller du kan nyte deilige utekvelder i gode 

venners lag. Skulle det begynne å småregne 

er det ikke nødvendig å flytte inn. Med et kort 

trykk på fjernkontrollen kjører du ut markisen 

i stedet. Med tilbehør* til fjernkontrollen kan 

du t.o.m. slå på kosebelysningen når det blir 

mørkt, eller infravarmen hvis det blir litt kaldt. 

Ønsker du det enda koseligere kan du ”dimme” 

lyset direkte fra fjernkontrollen.

 For å få ut det beste av markisen, skal du 

også komplettere med en sol- og vindsensor. 
Da blir markisen en automatmarkise som styres 

av sollyset og gir boligen skygge og avkjøling 

– selv når du ikke er hjemme!

På denne måten holder boligen seg kjøligere, 

og eliminerer eller reduserer dermed behovet 

for dyr luftkondisjonering. Markisen holder seg 

også hel og ren mye lengre, den risikerer ikke 

å blåse i stykker, og innbruddstyven vet ikke 

hva han skal tro når markisene bytter posisjon i 

løpet av dagen (det kan jo være noen hjemme).

 Med en automatisert markise utnytter du 

investeringen din maksimalt.

* Heat Receiver RTS eller Lighting Dimmer Receiver RTS.

Med automatikk fra Somfy

 Utnytter du din investering 
hele dagen – ikke bare når du er 
 hjemme.

 Holder solskjermingene dine seg 
hele og rene – lenge.

 Slipper du å komme hjem til et 
kokvarmt hus.

Over: Med Telis 4 Soliris fjernkontroll styrer du 
markisene manuelt eller automatisk. Samme 
fjernkontroll kan også styre  varmeapparatet 

Heating Modulis Ramp eller lysrampen 
 Lighting Modulis Ramp, begge med  
innebygd Modulis dimmermottager.

Nyt på terrassen!
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Ønsker du å få ut mest mulig av markisen din, skal du komplettere med 
en sol- og vindsensor. Da blir det en automatmarkise!
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automatiske gardiner og persienner gir deg kontroll over

Det naturlige lyset

Tre viktige fordeler med 
 automatikk fra Somfy.

 Med automatikk slipper du å 
komme hjem til et kokvarmt hus.

 Kjør opp alle solskjermingene 
med et eneste tastetrykk.

 Pent og sikkert vindusmiljø uten 
løse persiennesnorer.

Dagens husdrømmer handler mye om lys og luft, og moderne bygg ut-
merker seg derfor med store vindusflater. Det er herlig, men krever oftest 
noen form for avskjerminger for å håndtere solvarme, blending og innsyn. 
Med gardiner og persienner som er automatisert med Somfy, skaper du et 
lysmiljø som tilpasser seg etter dine behov.

D
et er mange og spennende løsninger 

for solskjerming innendørs. Persienner, 

rullegardiner, screens, plisseer m.m. er 

alle pene og funksjonelle produkter som gjør 

boligen din mer attraktiv. Det kreves imidlertid 

en hel del arbeid for å regulere dem i takt med 

behovet for henholdsvis utsikt og avskjer

ming. Dette har lenge vært kjent på mange 

arbeidsplasser og i offentlig miljø, og man har 

også i stor utstrekning tatt i bruk automatiske 

løsninger. 

 Somfy tilbyr smidige løsninger med små 

 motorer, helt integrert i overlisten på gardiner 

eller persienner. Du kjører solskjermingene 

opp og ned uten behov for persienne snorer, 

ved hjelp av en timer eller direkte med 

fjern kontrollen. Solskjermingene kan kjøres 

hver for seg eller i gruppe, noe som betyr at 

alle persienner går opp samtidig med bare 

ett trykk på knappen. Dessuten kan du vinkle 

lamellene nøyaktig etter dine behov eller bruke 

 knappen for å kjøre til en forhånds

programmert favoritt innstilling. Det er da lett å 

unngå blendende lys når du f.eks. ser på TV.

 Ønsker du det maksimale når det gjelder 

lyskomfort, kompletterer du timeren med en 

solsensor og får et helt automatisk system som 

skygger innemiljøet hvis det blir sol i løpet av 

dagen – selv når du ikke er hjemme. Dette gjør 

at det er svalt og deilig når du kommer hjem, 

og behovet for luftkondisjonering reduseres.

Sonesse™
Somfys stille revolusjon
Med Sonesse™ introduserer Somfy en helt ny 

motorserie som vil bidra til et stille og behagelig 

innemiljø. Med den prisbelønte Sonesse™

motoren kjører du rullegardiner, screens, 

mørklegginger og filmlerreter med viskende, 

stille presisjon. Med samme funksjonalitet og 

kvalitet du er vant til å finne hos en Somfy

motor, tilbyr den et dempet lydnivå som knapt 

høres i et alminnelig hjemmemiljø. Samtidig 

er det en kraftig motor som kan løfte tunge 

markiseduker. 

 Motorene integreres enkelt og pent i 

 hjemmemiljøet, og styres med samme   

RTSfjern kontroll som du bruker til dine andre 

styreanordninger fra Somfy.

Med Telis 
4 Lounge 

styrer du opp 
til 5  forskjellige 

solskjerminger 
eller grupper av 

solskjerminger.

Unngå blending!
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motoriserte garasjeporter og porter

Somfy gjør livet enklere
Somfy er kanskje mest kjent for sine markisemotorer, 
men faktum er at vi produserer motorer og styreanord-
ninger til stort sett alle typer av åpninger i både store og 
små bygninger. Ta for eksempel garasjeporter og porter. 
Forbausende mange garasjer brukes aldri til bilen! 
Hvis det er for vanskelig å åpne porten, havner bilen 

utenfor. Tenk i stedet på hvor behagelig det skulle være 
å kunne åpne både porten og garasjeporten fra bilen og 
slippe å gå ut i mørke, regn og kulde. 
Somfy garasje- og portåpner passer både nye og gamle 
porter og er lette å montere selv.

Garasjeportåpner
Somfy har et stort utvalg av garasjeportåpnere. 

Gå inn på vår hjemmeside og se hvilken motor 

som passer til nettopp din garasjeport. Du 

monterer den enkelt selv, og når det er gjort, 

trenger du aldri mer gå ut av bilen i mørke, 

regn og kulde for å åpne garasje porten. I 

stedet trykker du bare på en knapp på den 

lekre fjernkontrollen, og kan deretter gli inn i 

garasjen til varmen og lyset.

Portåpner
Med samme fjernkontroll som til garasjeporten 

kan du også åpne porten. Et enkelt trykk på 

knappen så slipper du gå ut av bilen i trafikk, 

regn og rusk. Porten lukkes automatisk bak 

deg. Med tilbehør til fjernkontrollen kan du 

t.o.m. slå på lyset på oppkjørselen.

 Hvis du går eller sykler, kan du åpne bare 

den ene halvdelen av porten. Barn og husdyr 

beskyttes av en sensor som øyeblikkelig stopper 

porten ved klemfare. 

Med fjernkontrollen Keytis 4 RTS kan man 
styre både garasjeportåpneren og portene. 
Med tilbehør kan du dessuten slå på og av 
hagebelysningen.
Leveres med fargekode 
slik at hver familiemed-
lem kan ha sin egen 
fjernkontroll.

Gjør det selv!
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Lighting Modulis Ramp RTS

Heating Modulis Ramp RTS

Lighting Modulis Receiver RTS Lighting Receivers RTS

Heat Receiver RTS

Telis Modulis RTS

Nyheter for utestuen
En ren fryd, uansett årstid eller tid på døgnet

● Lysrampe i aluminium med innebygd 

 Modulis dimmermottaker.
● Lengde: 3 meter.
● Justerbare halogen spotlights 5x20W.
● Tappoppheng for enkel montering på vegg, 

tak eller markise, inngår.
● Enkel tilkobling med stikkontakt.

● Strålevarmeapparat i aluminium med inne-

bygd Modulis dimmermottaker.
● ”Dimmer” varmen i 4 trinn (0/33/66/100%).
● Lengde: 0,5 meter.
● Strålingsvarme har 92 % virkningsgrad (mot 

30 % for gassvarmapparater).
● Tappoppheng for enkel montering på vegg, 

tak eller markise, inngår.
● Enkel tilkobling med stikkontakt.

● Dimmer for bruk inne og ute, 300W.
● Kompakt uførelse gjør den enkel å integrere 

i f.eks. en veggkontakt.

● Flere forskjellige utførelser, avhengig av  

installasjonstype: 

– Slim, kompakt for enkel integrering. 

– Ute, værbeskyttet boks. 

– Inne, standard veggkontakt.
● Enkel installasjon, bare å koble til belysningen.

● RTS-mottager f.eks. til elektriske varme-

apparater.
● Kompakt format med stikkontakt gjør den 

enkel å integrere.
● Enkel installasjon, kobles direkte til varme-

apparatet.
● 2000W (f.eks. 2 stk infravarmeapparater à 

1000W).

> Terrassen din blir en herlig utestue som du 
kan nyte hele dagen, men også om kvelden og 
både tidlig og sent på sesongen.

> Med Somfy blir det en nytbar og allsidig plass 
som du lett kan tilpasse etter værforhold og 
sinnstemning. 

> Det er enkelt å oppgradere en eksisterende 
installasjon takket være Somfy RTS®.

> NÅR DET BEGYNNER Å SKUMRE 
LA LYSET SKAPE EN KOSELIG ATMOSFÆRE

> NÅR DET BLIR KALDT 
MED VARMEAPPARAT KAN DU BLI SITTENDE EN 
STUND TIL

> EKSKLUSIVT FOR SOMFY

Den første fjernkontrollen med skrollehjul 

som gjør det mulig å styre lysets intensitet 

eller varmestrålingen intuitivt og med stor 

nøyaktighet. Gir deg en unik mulighet til å 

finne nøyaktig den innstillingen som passer 

deg!
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www.somfy.no

SOMFY Nordic, Norge
Fjellhamarveien 46
1472 Fjellhamar
Norge
Tlf: 415 Somfy (415 76639)
Faks: 67 97 96 21

f o r h a n d l e r


