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Moottoroi verhot Glydea™…

… ja nautit aina verho ja avatessasi!
Tunnet olevasi kuin teatterissa aina 

kun Glydea™-moottoroitu verho 

 liukuu silkinpehmeästi kiskollaan. 

Sopii täydellisesti kotiteatteriin! 
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Moottoroi verhot Glydea™…

… ja nautit aina verho ja avatessasi!
NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ

Tänä päivänä moottoroidut verhot ovat yleistymässä hotel
leissa, neuvotteluhuoneissa ja hienoissa hoitolaitoksissa. 
Myös yksityishenkilöt ovat huomanneet moottoroidun verhon 
sujuvuuden ja mukavuuden.
Paras tulos saadaan, kun Glydea™ yhdistetään aurinko
anturiin tai ajastimeen – tällöin saadaan automaattiverho.

SÄÄSTÄÄ ENERGIAA

Glydea™sarja antaa monia etuja:
• Huoltoa kaipaamaton ja kestävä.
•  Helppo ja vaivaton asennus.
•  Aurinkoanturi tai ajastin säästää energiaa talvella ja kesällä.
•  Automatiikan avulla verhot toimivat itsekseen – vaikket ole 

kotona.

NEUVOTTELUHUONE

KOTITEATTERI

MAKUUHUONE, OLOHUONE, HOTELLIHUONE
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GLYDEA™

 •   Sopii useimpiin verhotyyppeihin jopa  
15 metriin ja 60 kiloon saakka.

 
 •   Avattavissa sivulta (oikealta tai vasem

malta) tai keskeltä, ns. teatteriavaus.

YHTEENSOPIVA AUTOMAATTISTEN JÄRJE
STELMIEN KANSSA KUTEN ANIMEO® SOLO 

GlydeaTM kuljetinTavallinen liukurengas

Raskaan verhon kuljetinPurjerengasverhon liuku

SOMFY-INNOVAATIO

Elegantti muotoilu

Touch Motion käyttö

Laaja asento
valikoima

"my"toiminto

Sisäänrakennettu 
virtalähde

Lyreaseteknologia

Glydea™ – ero on yksityiskohdissa
Glydea™:n hienostuneisuus näkyy moottorin ja kiskon yksinkertaisissa muodoissa ja sulavalinjaisuudessa.

Esteettisyys

•  Somfyinnovaatio: Kotelon patentoitu 
ja siisti muotoilu  piilottaa kaapeloinnin 
ja suojaa liittimiä ja moottorin sisäisiä 
ohjausmoduuleita.

•  Pienempi valorako kiskon rakenteen ja 
kiertyvä kattokannake.

•  Säädettävät liikerajat mahdollistavat 
verhon kauniin laskeutumisen.

Joustavuus

•  Suuri varustevalikoima: 
Osat sopivat erilaisiin verhoihin.

•  Somfyinnovaatio: Kytkettävät moduulit 
monenlaisiin ohjausjärjestelmiin.

Hiljaisuus

•  Moottoroidun kiskon pieni äänitaso 
(<44 dB(A)) johtuu moottorin raken
teesta ja hammashihnasta.

•  Pehmeä käynnistys ja pysäytys.

Monipuoliset ohjausmoduulit

SOMFY-INNOVAATIO
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Warranty

year

PITKÄIKÄISTÄ TEHOKKUUTTA 

•  Vedä verhoja käsin vaurioittamatta 
moottoria tai kangasta.

•  Korkealuokkaiset kiskot ja käyttö
hihnat.

 •  Itsesäätyvä käyttöhihna.

•  Annamme 5 vuoden takuun, mutta 
kisko on testattu lähes 20 vuoden 
käyttöä varten!

KÄYTTÖMUKAVUUS

•  Sujuva ja hiljainen käynti tuo 
 ylellisyyttä elämään. 

•  ”my”painikkeella verhot asetetaan 
suosikkiasentoon. 

•  Yhteensopiva kaikkien ohjauslaittei
demme kanssa yksinkertaisimmasta 
kaukosäätimestä automaattisiin 
ohjausjärjestelmiin saakka.

SMOOVE RTS

•  Uusi ja innovatiivinen seinälähetin 
varustettuna hyöhenenkevyellä 
kosketusohjauksella. 

•  2 väriä ja 8 eri kehystä antaa runsaasti 
mahdollisuuksia oman tyylin mukai
sen yhdistelmän löytämiseen.

VERHOJA VOIdAAN VETÄÄ KÄSIN VAHINgOIT
TAMATTA VERHOJA TAI MOOTTORIA

OMIEN ASETUSTEN KÄYTTÖ  
”MY”PAINIKKEELLA 

KEVYELLÄ SMOOVEKYTKIMEN PAINALLUK
SELLA SAAT LIIKETTÄ HUONEESEEN

Kiskon 30 cm:n  
kaarresäde

Kiertyvä kattokannake: 
pieni valorako

Kiinnipainettava kattokan
nake: Helppo asennus

Hammashihnassa kangas 
molemmin puolin

Moottori voidaan sijoittaa 
vastakkaiselle puolelle 
paikan päällä

Älykäs

•  Touch Motion ominaisuus saa verhon 
avautumaan ja sulkeutumaan helposti 
vain kankaasta vetämällä.

•   “my"toiminto ohjaa verhon automaatti
sesti haluttuun asentoon.

•  Säädettävä nopeus: 12,5 cm/s  20 cm/s.

Tukeva rakenne

•  Somfyinnovaatio: Mekaaninen Lyrease
järjestelmä kytkee moottorin käyttöak
selin automaattisesti pois päältä verhoa 
käsin siirrettäessä, kankaan ja moottorin 
suojelemiseksi.

•  Loppukäyttäjä ei pääse käsiksi painikkei
siin ja johtoihin.

•  Kunnossapitoa asennuksen jälkeen ei 
tarvita.

Testattu jopa 15 vuoden käyttöä varten.
5 vuoden kansainvälinen takuu.
Kansainväliset sertifioinnit.

GlydeaTM, Somfy laatua
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Somfy antaa kotiisi liikettä!
Somfy valmistaa moottoreita ja ohjauslaitteita kodin kaikkiin ikkunoihin, oviin ja portteihin. Automaattisilla ratkaisuilla 
saat markkinoiden parhaat ratkaisut mukavuuden, toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden suhteen.

Somfylla on ratkaisu kaikkiin sisätilasovelluksiin

PUU TAI ALUMIINI
SÄLEKAIHTIMET 

YKSIN TAI KAKSINKERTAISET  
PLISSÉKAIHTIMET

LASKOSKAIHTIMET RULLAVERHOT OHJAA KAIKKIA SOMFY 
MOOTTOREITA SAMALLA  

KAUKOSÄÄTIMELLÄ



Jivahill Park Hotel
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JOHTAVA VALMISTAJA

Johtavana moottori ja ohjauslaitevalmistajana 
Somfy pystyy glydea™sarjan tuotteiden lisäksi 
 tarjoamaan täydellisen valikoiman ratkaisuja 
 koteihin ja julkisiin tiloihin.
Somfy valmistaa moottoreita ja ohjauslaitteita 
erilaisiin kaihtimiin (säle ja laskoskaihtimet, 
rullaverhot) ja markiiseihin (terassit, ikkunat, 
 julkisivut, screenkaihtimet).

PITKÄIKÄISTÄ SUORITUSKYKYÄ

ISO 9001sertifioinnilla palkitun jatkuvan 
 laatutyömme ansiosta uudella Glydea™sarjalla 
on viiden vuoden takuu.
Saat laadukkaan tuotteen, josta on sinulle iloa 
moniksi vuosiksi! 
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www.somfy.fi

Somfy Nordic, Finland
Ruosilankuja 3B
00390 Helsinki
Puh: 09 57 130 230


