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гаранция

36
месеца

Продуктите в този каталог са представени
с илюстративни изображения,
които могат да съдържат
елементи, екстри и цветове,
които се заплащат допълнително.

Камакс
е вашият надежден партньор

От единичния прозорец,
през апартамента и офиса,
с впечатляваща гама от 104 модела в 1 180 цвята.
Ние предлагаме атрактивни решения
за всяка дизайнерска схема и всеки бюджет.
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Качество от Somfy

Ние правим всичко различно!
SOMFY задвижва Вашия дом!

Гаранция за продуктите

Сертификати

SOMFY има решения.
Моторизирайте вашите ролетни
щори, сенници, завеси и вътрешни
засенчвания.
Осигурете си спокойствие
с IP камерите SOMFY и контролирайте
вашите щори и сенници през
телефона си.

Нашите продукти са с международна
Somfy Гаранция 5 години *, считано от
датата на производство.

· ISO 9001.
· Продуктите на Somfy са в
съответствие с международните
идентификационни данни за
сигурност.

Всички мотори са тествани за
изправност във фабриката и отговарят
на всички международни стандарти.

Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на вашия дом!

5 канални
дистанционни

Дистанционни с
тъч скрийн

Безжични
брави

IP
камери

TaHoma® PRO
smart home

IP КАМЕРИ

МОТОРИЗИРАНИ ЩОРИ

МОТОРИЗИРАНИ
СЕННИЦИ

МОТОРИЗИРАНИ
ЗАВЕСИ

УМЕН ДОМ
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TaHoma® PRO автоматизация за дома
TaHoma® е решение за свързаност
във Вашия дом от Somfy.
Интуитивен начин за отдалечено
управление на различни устройства и системи в
домa: външни щори, сенници, осветление,
отопление, гаражни и портални врати.
Приложението TaHoma® е налично за операционни
системи iOS и Android.

Интуитивност

• Лесна инсталация: не е необходимо преработване на
съществуващите системи във Вашия дом.
• Лесна употреба: 91% от потребителите биха препоръчали TaHoma® на техни близки, роднини и приятели.
• Постоянен достъп до дома Ви, от всяка точка на света. В
случай на неочакван инцидент получавате известие, за да
реагирате своевременно.

TaHoma®

Source : TAHOMA SATISFACTION SURVEY
Jan 2016 Germany + France – 2 199 interviews

Ниво на удовлетвореност 91%

Всекидневен комфорт

• Персонализирайте своя интерфейс, за да конфигурирате
Вашия свързан дом (брой стаи, етажи, екстериор и др.).
• Централизирайте управлението на всички свързани устройства през
приложението TaHoma®, за да ги управлявате отдалечено през Вашия
смартфон/таблет.
• Създаване на сценарии:
Управлявате едновременно няколко свързани устройства.
• Програмиране по времеви интервал (календар):
Управлявате Вашия свързан дом,
така че да отговаря на Вашия начин на живот.
• Смарт програмиране:
Автоматизиране на устройствата в зависимост
от различни условия (сензори, таймери, и т.н).
• Безжично управление чрез радио-технология io-homecontrol®.

Съвместимост

• Множество устройства: над 100 устройства, съвместими с TaHoma®.
• Освен устройства на Somfy, системата позволява свързване и на продукти на някои
от най-големите производители на домашно оборудване, като Danfoss, Hitachi,
Honeywell, Velux, Atlantic, Ciat, Hue Philips, Dimplex и др.,
както и популярни приложения като IFTTT, Amazon Alexa, Sonos ...
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Вътрешни щори
Хоризонтални щори | стр 11
12 модела; 125 цвята

Вертикални щори | стр 21
5 модела; 383 цвята

Руло и Ден & Нощ щори | стр 29
14 модела; 286 цвята

Плисе & Дует щори | стр 59
21 модела; 101 цвята

Римски щори | стр 71
2 модела; 58 цвята

Бамбукови щори | стр 77
2 модела; 30 цвята

Външни щори
Външни хоризонтални щори | стр 83
3 модела; 35 цвята

Корниз

Външни ролетни щори | стр 95
10 модела; 9 цвята

Моторизиран корниз | стр 165

Сенници и перголи | стр 123
Чупещо/падащо рамо
7 модела; 129 цвята

Перголи
11 модела; 6 цвята

Други
4 модела; 129 цвята

Мрежи против насекоми | стр 153

Врати хармоника | стр 162

ел.задвижване и автоматика

11 модела; 8 цвята

1 модел; 10 цвята

Somfy | стр 90, 115 и 143
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Touch Motion - възможност и за ръчно
управление чрез издърпване.

„My“ - функция за автоматично преместване на пердето
в предпочитано междинно положение.

RTS Control Module – Радио Технология Сомфи за
дистанционно управление.

Иновативен
Моторизираният корниз за пердета Glydea™ е резултат на години професионален опит и
усъвършенстване. Това решение предлага отлично потребителско преживяване, както и широк
набор от функции и е пример за новаторския дух на Somfy и непрекъснатия стремеж към качество.
Glydea™ удължава живота на завесите като предотвратява щети, причинени от неравномерното
натоварване при ръчно управление.
Комфортен
Проектиран за висок клас жилища, хотели, конферентни зали и търговски помещения,
моторизираният корниз за пердета Glydea™ осигурява удобно решение за намаляване на отблясъците
и неприкосновеността на личния живот, за защита на интериори от вредните ултравиолетови лъчи,
като същевременно намалява разходите за ел. енергия. Ниско ниво на шум (<44 db (A)), което се
дължи на дизайна на мотора и използването на най-високо качествени ремъци и водачи.
Приспособим
Моторизираният корниз за пердета Glydea™ е съвместим с трите типа завеси – перде плисе,
RippleFold® и Accordia®. Освен това, корнизът е проектиран да се адаптира лесно към различни
технологии за контрол, включително инфрачервения, сух контакт, Radio Technology Somfy® (RTS),
RS485, Z-Wave® и ZigBee®. 10-метров корниз издържа тежест на пердето до 60 кг.
Както при всички продукти Somfy, моторизираният корниз за пердета Glydea™ се предлага с
5 години гаранция. Проектиран е за 15 години функционалност.

стр | 165

модел somfy glydeaTM

www.kamax.bg
online.kamax.bg

© 05/2019

N°BG.121457Q/U

ширина на
релсата (см)

еднопосочно отваряне (ляво/дясно)

двупосочно (централно) отваряне

брой халки

цена

брой халки

цена

50 – 100

10

915 лв

14

962 лв

101 – 150

15

962 лв

18

1 009 лв

151 – 200

20

1 009 лв

24

1 057 лв

201 – 250

25

1 057 лв

28

1 104 лв

251 – 300

30

1 104 лв

34

1 148 лв

301 – 350

35

1 151 лв

38

1 193 лв

351 – 400

40

1 198 лв

44

1 242 лв

401 – 450

45

1 245 лв

48

1 287 лв

451 – 500

50

1 292 лв

54

1 337 лв

501 – 550

55

1 347 лв

58

1 389 лв

551 – 600

60

1 394 лв

64

1 438 лв

601 – 650

65

1 441 лв

68

1 483 лв

651 – 700

70

1 489 лв

74

1 533 лв

701 – 750

75

1 536 лв

78

1 578 лв

751 – 800

80

1 584 лв

84

1 627 лв

801 – 850

85

1 630 лв

88

1 672 лв

851 – 900

90

1 678 лв

94

1 722 лв

901 – 950

95

1 725 лв

98

1 767 лв

951 – 1000

100

1 772 лв

104

1 816 лв

RTS Control Module – приемник за
дистанционно управление

119 лв./корниз

извивка за корниз
за ъгъл 450 или ъгъл 900

189 лв./корниз

Цените са в лева с ДДС
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схеми на събиране и управление

код
1

събиране на пердето вляво
(моторът е вляво)

код
2

събиране на пердето вдясно
(моторът е вдясно)

код
3

централно отваряне на пердето
(моторът е вляво или вдясно)

лесна инсталация
• включвате в контакта и е готов за работа.
• моторът може да бъде монтиран отдолу или отгоре
(скрит в окачен таван).
• моторът може да бъде позициониран вляво или вдясно.
• автоматична настройка на крайни граници.
• “оne тouch” конзола за монтаж.
• 220V захранване.

Glydea™ RTS радио управление
индивидуално управление със Somfy 1 Pure RTS
дистанционно или сензорен RTS бутон
(Glydea™ + RTS приемник)

RTS
Receiver
Glydea RTS

групово и индивидуално управление с 4 канално Somfy 4
Pure RTS дистанционно или сензорен RTS бутон
(Glydea™ + RTS приемник)

RTS
Receiver
Glydea RTS

дистанционни управления, ключове, сензорни бутони и датчици

- от страниците с автоматизация за сенници или външни ролетни щори
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техническа информация (схеми 1 и 2)

L2

покрита площ при събрано перде
L2 = L1 + 90 mm

L1

176 mm + 13,5 x броя халки

техническа информация (схемa 3)

L1 + L2

покрита площ при събрано перде
L2 = L1 + 90 mm

L1

176 mm + 13,5 x броя халки
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