
ŻALUZJE FASADOWE VERTEX 
 Z NAPĘDAMI SOMFY
Piękna fasada, wygodne sterowania, 
łatwy montaż 

Nowoczesne żaluzje fasadowe idealnie sprawdzą 
się w budynkach z dużymi przeszkleniami. Ich głów-
nym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego po-
ziomu nasłonecznienia we wnętrzach w zależności 
od pory roku. W połączeniu z napędami i rozwią-
zaniami do sterowania gwarantują prywatność 
i komfort na co dzień oraz nowoczesny i piękny 
wygląd każdej fasady.

 ■ Wyjątkowy design 
 ■ Precyzyjna kontrola poziomu nasłonecznienia
 ■ Dogrzewanie promieniami słonecznymi wnętrz 
zimą i ochrona wnętrz przed nagrzewaniem latem 
= obniżenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji 
 ■ W pełni automatyczne zarządzanie żaluzjami fa-
sadowymi całego budynku dzięki napędom połą-
czonym z czujnikiem nasłonecznienia czy wiatru 

Poczuj komfort w domu i w pracy



Dopasowanie poziomu nasłonecznienia w różnego 
rodzaju pomieszczeniach do potrzeb użytkowników 
nigdy nie było tak proste! Żaluzje fasadowe z na-
pędami Somfy pozwalają na płynne zarządzanie 
ilością światła przedostającego się do wnętrza po-
przez odpowiedni obrót lamelami. Właściwy poziom 
nasłonecznienia wnętrz i optymalna temperatura:

Dopasowanie poziomu nasłonecznienia  
do potrzeb użytkowników nigdy nie było tak proste!

 ■ sprzyjają odpoczynkowi w domach 
 i mieszkaniach, 

 ■ pozwalają na efektywną pracę 
 w przestrzeni biurowej, 

 ■ zabezpieczają wyposażenie wnętrz  przed 
wyblaknięciem, 

 ■ dodatkowo chronią przed hałasem 
 i podwyższają poziom bezpieczeństwa. 

Do napędu J4 WT  
– Inis uno gratis

Napęd J4 WT Protect  
– w cenie J4 WT

Do napędu J4 RTS  
– pilot Telis 1 ModVar 

Pure gratis

Do napędu J4 io Protect 
– pilot Situo 1 io Pure 

gratis

MEGA PROMOCJA
Promocja trwa od 5.12.2018 r. do 31.01.2019 r. 

Ważne dla instalatorów! 
Napędy z serii J4 Protect wyrożnia automatyczna 
regulacja górnego położenia krańcowego. Napęd za-
pamięta wprowadzone ustawienia (położenie dolnej 
listwy względem blendy) i samoczynnie przywróci je 
po 50 cyklach pracy, a zatem w przypadku niechcia-
nej zmiany w konfiguracji – napęd wyreguluje się au-
tomatycznie.

Ciesz się komfortową pracą żaluzji fasadowych! 
Napędy z serii J4 Protect automatycznie wykrywają 
przeszkodę – przy napotkaniu przeszkody przy ru-
chu w górę, napęd zatrzyma się i zmniejszy naprę-
żenie taśmy. Bądź spokojny o swoje osłony nawet 
przy największym mrozie, detekcja przymarzania 
zabezpieczy żaluzję przed uszkodzeniem.

GAMA NAPĘDÓW J4 PROTECT
NOWE FUNKCJE OCHRONY ŻALUZJI FASADOWYCH
WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ OSŁON

NOWOŚĆ 2018

NAPĘD DO ŻALUZJI FASADOWYCH J4 IO PROTECT

Zarządzaj osłonami o każdej porze i z dowolnego miejsca:
 ■ Za pomocą pilota z rolką do sterowania kątem nachylenia lameli lub 
 ■ Przez internet ze smartfona, tabletu czy nawet smartwatcha z poziomu aplikacji za pośrednictwem cen-
trali Connexoon lub TaHoma® Premium. 

 ■ Dzięki bezprzewodowej automatyce pogodowej (czujnik nasłonecznienia Sunis WireFree io i czujnik wia-
tru Eolis 3D WireFree io) możesz stworzyć bezpieczny system smart home – np. przy silnym wietrze 
Twoje żaluzje zamkną się automatycznie i nie ulegną zniszczeniu.

Dla instalatora 
 ■ Napęd ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym io – brak odbiornika na kablu, łatwiejsza instalacja.
 ■ Wygodnie zaprogramujesz działanie napędu J4 io Protect – za pomocą pilota lub zestawu Set&Go.

NAPĘD DO ŻALUZJI FASADOWYCH J4 WT

Kompatybilny z automatyką pogodową przewodową – możliwość regulowania ustawień żaluzji na podsta-
wie aktualnych warunków atmosferycznych (temperatura czy wiatr).

Dla instalatora 
 ■ W pełni zgodny z systemem sterowania obiektowego, dodatkowo wszystkie ustawienia wykonasz po-
przez kabel montażowy, bez potrzeby sięgania bezpośrednio do napędu, zainstalowanego na wysokości. 

 ■ Potwierdzenie wykonania polecenia otrzymasz w postaci ruchu żaluzji, co jest niezwykle istotne w hała-
sie, który zazwyczaj panuje na budowie.



 ■ Innowacyjne rozwiązania i technologie 
 o 50-letniej tradycji

 ■ Produkty testowane według najbardziej 
wymagających kryteriów dla zagwaranto-
wania ich trwałości i najwyższej jakości 

 ■ Wysokie standardy bezpieczeństwa
 ■ Wszystkie napędy z gamy J4 produkowane 
są w Polsce

GWARANCJA JAKOŚCI GLOBALNEJ MARKI SOMFY, 
 LIDERA W OBSZARZE AUTOMATYKI DOMOWEJ 
 I PRODUCENTA SYSTEMÓW DO STEROWANIA.

Potrzebujesz porady, informacji technicznych 
 lub wskazówek przy montażu? 
Uzyskasz je na bieżąco od specjalistów Somfy!

nr tel.: 0 22 509 53 00 wew. 1
poniedziałek–piątek: od 8:00 do 17:00
sobota: od 9:00 do 16:00


