
à,~Csak egy gombnyomás a távirányítÓn, és a napellenz ő  ki vagy behúzódik, nem kell  
a napozóágyból felugrálnia. Az Id őjárás érzékelők segítségével a napellen 
automatikusan reagál az Id őjárás változásaira. 
NapeHenzőinkhez kültéri használatra alkalmas, ütés- és vízálló Somfy távlrányítkt 
adunk. A távirányítók segítségével szabályozhatja a terasz napellenz őjét, lámpáit ds 
fűtését, sőt a megvilágítást Is. 

A garázskapukat nagy teljesítmény ű  Somfy elektromotorok mozgatják, melyek minden 
kényelmi Igényt kielégítő  elektronlkal vezérléssel, távlrányítással, érzékel őkkl Is 
felszerelhetőek. 
Kiszállás nélkül behajthat a garázsba: 
- kattintson a távirányítóra és a garázskapu azonnal kinyílik. A beépített megvilágítás 
automatikusan be- majd kikapcsol. 
Megvédheti családjátés vagyonát: 	 I  
- ha a kapu akadályba ütközik, azonnal megáll és visszahúzódik. Senki sem sérülhet 
meg. Az ajtó óvatosan működik, ez a szerkezetét Is védi. Becsukódás után a garázskapú 
automatikusan zár, ezzel megelőzheti az illetéktelen behatolást. 
Védelem áramkimaradásesetén: 
- akármi Is történik, a manuális nyitórendszer és a tartalékelemek lehet ővé tejiL a 
szabad ki- és bejárást. 

: 	iiI,4nirE1Tl,iI,ITF,I 

Motoros működtetéssel a zsaluzia egyetlen gombnyomással zajtalanul és kírnéle'Ifl 
mozgatható. A távirányítós görg ővel pontosan beállíthatja a lamellák dőlésszögét, hogy 
pont a kívánt mennyiségű  napfényt engedje be. Az eredmény: a zsiuziát valójában arra 
használja, hogy a legnagyobb vizuális komfort megteremtése érdekében módosía: a 
bejövő  természetes fényt és megvédje otthonát a kíváncsi tekintetekt ől. 
A motoros zsaluzlákat be lehet úgy programoznl, hogy a napfényre automatiljs4n 
reagáljanak. Nyáron a larneHk maguktól lezárnak, hogy megvédjék a ház belseta 
hőségtől. A zsaluziák óvatos és pontos mozgása megvédik a szerkezetet. 
A Somfy motor beszerelése és használata: 
A zsaluziák automatizálásához Somfy Orlenta motorokat használunk. A motor és a* RiS 
modul a zsaluzia felső  tokjában helyezkedik el. A lamella pontos beállítása távirányósal 
működtethető, automatikus elforgatásukat napsütés esetén egy fényérzékd ő  
szabályozza, egy szélérzékel ő  pedig felhúzza, ha túl szeles az Idő . 
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Rehau, Aluplast és KBE típusú nyílászárók, 5, 6, 7 légkamrás kivitelben, két vagy 
háromréteg ű  argongázos h őszigetelt üveggel. További informáci ő  a 
www.rolotherm.hu  oldalunkon. 
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