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Det er en selvfølge, at indvendige solafskærmninger, persienner og gardiner kan 
håndteres manuelt, men det kan også gøres automatisk.

Somfy tilbyder elektrisk styring til almindelige markiser, knækarmsmarkiser, baldakiner, 
persienner og alle andre typer af indvendig solafskærmning og gardiner. Desuden med 
forskellige funktioner, forskellige prisniveauer og flere forskellige styrealternativer: via el-
nettet eller trådløst, fra kontakter eller fjernbetjening fra din smartphone, tablet eller pc. Det 
spiller ingen rolle hvilken styring du vælger, Somfy garanterer enkel brug, komfort og kvalitet.

Det er enkelheden som gør det. Det har vi hos Somfy været bevidste om i mere end 40 år.

TaHoma er Somfys smarte router, som du kan 
bruge til at overvåge og passe dit hjem via 
smartphone, tablet eller pc, fra hvor som helst. 
Det gælder ikke bare dine (indvendige) solaf-
skærmninger, persienner og gardiner, men også 
belysning og alarm.

De fleste af Somfys styringer kan samkøres. Du 
kan begynde med en applikation og udbygge 
med flere lidt efter lidt. Du kan også når som 
helst sammenkoble dine (indvendige) elektris-
ke solafskærmninger, persienner og gardiner til 
Somfys kontrolboks TaHoma.

Alle Somfys motorer leveres med ekstra styre-
alternativer: trådløse vægkontakter, fjernbetje-
ninger, timer og styring via smartphone, tablet 
og pc. Alle Somfys motorer kan også tilsluttes til 
sol-, vind- og temperatursensorer.

TaHoma® 

Hvis du vælger fjernbetjening af dine (indvendige) solafskærmninger, 
kan du skabe et indtryk af at der er nogen hjemme, fra hvor som helst 
i verden. Persiennerne lukkede, gardinerne trukket fra? Enkelt at ordne 
fra din smartphone, tablet eller pc. Det føles trygt.

Somfys løsninger er meget brugervenlige. Manuelt eller forprogramme-
ret, kontakt, fjernbetjening eller smartphone – valget er dit. Du kan 
også få vejrafhængig styring, med Somfys sol-, vind- og temperatursen-
sorer!

Med elektrisk styring kan du installere og passe (indvendige) solaf-
skærmninger på svært tilgængelige steder. Med Somfy kan du bruge 
dine solafskærmninger, persienner og gardiner optimalt og desuden når 
du vil.

Enkel at anvende

Daglig anvendelse

Højere sikkerhed

Styrealternativer

Enkel at udbygge



Din lokale Somfy-forhandler

Somfy

Somfy har fremstillet elmotorer, styringer og sensorer til (indvendige) solafskærmninger, 
persienner og garageporter i mere end 40 år. Vi har mere end 5.500 ansatte i flere end 70 lande 
og er markedsledende i hele verden. Hovedkontoret ligger i Frankrig.

Spørgsmål?
På vores hjemmeside www.somfy.dk kan du finde mere information om vores produkter. 
Her er din lokale Somfy-forhandler:
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