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bedroom’s shutter

living room’s shutter

Bedien uw huissystemen live
met 3 apps

Uw zelfdenkende afstandsbediening altijd bij de hand:
intuïtief, handig en leuk!
Bedien uw huissystemen live met uw smartphone, de enige afstandsbediening die u altijd bij de hand hebt en die overal en altijd werkt.
3 apps om 3 zones van uw huis te bedienen met uw smartphone:
Window, Terrace en Access.
3 uitstekende manieren om uw huis op afstand te bedienen en te
beheren, voor behaaglijk en zorgeloos wonen .
Unieke, duidelijke en leuke functies om uw wooncomfort te verbeteren!

3 gebruiksvriendelijke
apps voor uw smartphone
Betaalbaar

Eenvoudig te installeren Gebruiksvriendelijk

Van gemotoriseerde rolstores
en rolluiken tot gemotoriseerde
zonneluifels, alles eventueel gelinked met synchroonbediening ...

Sluit gewoon de Connexoon aan,
installeer de bijpassende app op
uw smartphoneen u bent klaar
om uw huissystemen draadloos
te verbinden.

Betaalbaar voor iedereen en besteld met een muisklik.

Gebruik een aangepaste app voor elke
zone van uw huis

Zelfdenkend, slim en leuk. Controleer en bedien uw huissystemen live via de app op uw smartphone. Elke Connexoon-app is
ontworpen om uw wooncomfort
aangenamer en comfortabeler te
maken met slechts één klik.

Vergroot gratis uw
netwerk.
Begin met één app en kies
later naar wens gratis nog
een andere app. Sluit uw
verlichtingsaccessoires
aan
op uw netwerk of maak uw
huis zelfs slimmer met een
temperatuur- of lichtsensor
die automatisch reageert op
veranderende omstandigheden.

Bedien uw rolstores en zonneluifels met uw smartphone, waar
ook ter wereld Programmeer
weekscenario's en simuleer aanwezigheid met de timerfunctie,
zodat u uw huis onbezorgd kan
achterlaten. Controleer uw rolstores, zonneluifels en andere
huissystemen op afstand met
de Check Home-functie en pas ze
live aan van waar ook ter wereld.
+ GEMOEDSRUST

Bedien al uw stores en luifels
met uw smartphone, waar ook
ter wereld Maak snapshots van
uw favoriete instellingen en kies
ze opnieuw met één enkele klik.
Controleer en wijzig de status van
uw huissystemen live en op afstand met de Check Home-functie.

+ WELBEHAGEN

Compatibel met io-homecontrol-apparatuur
Beschikbaar voor Android- en Apple iOS-smartphones

Open van waar ook ter wereld
uw tuin- en garagepoort en laat
de persoon van uw keuze erin of
open ze voor eigen comfort vanuit uw wagen. Open uw huis op
afstand voor bezoekers. Met de
Check Home-functie hoeft u zich
nooit meer af te vragen of u uw
garage wel hebt afgesloten.

+ COMFORT
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Relax
BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Click & Go

Relax

Check Window

Sluit uw rolstores met één klik
en laat uw huis zorgeloos achter, wetende dat alles veilig is.

Programmeer scenario's of
een timer voor het openen en
sluiten van uw rolstores. Sluit
weersensor aan op uw netwerk,
zodat uw stores automatisch
reageren op lichtintensiteit of
temperatuur. Een app eenvoudig
als kinderspel en die behaaglijker
en veiliger wonen verzekert.

Heeft u zich wel eens afgevraagd
of u inderdaad uw rolstores heeft
neergelaten bij hevige zon? Geen
zorg, controleer uw huis live vanop afstand en sluit de rolstores
zo nodig met enkel één klik.

Het gemak van bediening met een app
24,0°C

AANSLUITBARE APPARATUUR
•Rolstores
• Buitenstores
• Velux-ramen
• Somfy-verlichting
• Philips Hue-lampen
• Zon-, temperatuur- en bewegingssensors
bedroom’s shutter

living room’s shutter

Een nieuwe manier van wooncomfort
op uw terras
BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Smart Control

Check Terrace

Smart Control

Snapshot

De zon breekt door en u had
toch graag die zonneluifel open
gehad? Controleer uw terras van
op afstand en pas met één klik
de posities aan.

Maak uw zonneluifels nog slimmer door een temperatuur- of
zonnesensor aan te sluiten en
laat hen automatisch reageren
op zonnig of bewolkt weer..

Heeft u de ideale instellingen
voor uw verlichting, zonneluifels of pergola-stores gevonden? Sla uw favoriete instellingen eenvoudig op met de
Snapshot-functie en zet wanneer u maar wilt alles weer in
dezelfde positie.

Het gemak van bediening met een app
AANSLUITBARE APPARATUUR
• Zonneluifels
• Pergola-stores
• Buitenstores en rolluiken
• Somfy-verlichting
• Philips Hue-lampen
• Zonne- en temperatuursensors

Snapshot

Check Terrace
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Welkom thuis
BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Welcome Home

Check Home

Uw garagedeur en poort gaan automatisch open
wanneer u thuiskomt, dankzij de Geofencing-functie van uw smartphone. En zij sluiten automatisch
vanzodra u uw auto hebt geparkeerd. Welkom thuis!

Beheer en controleer uw huisingangen op afstand
en open of sluit ze met enkel één klik… voor uw gemoedsrust en ter beveiliging van uw woning, zelfs
wanneer u er niet bent.

Het plezier van bediening met een app

COMPATIBELE APPARATUUR
• Garagedeuren
• Poorten
• Somfy-verlichting
• Philips Hue-lampen

app control
					met Connexoon!

Switch to

De nieuwe synchroonoplossing van
Somfy die uw huis comfortabeler
maakt en uw een zorgeloos gevoel
geeft. De Connexoon met de drie
apps – Connexoon Window, Access
en Terrace – is een unieke manier

om uw wooncomfort te verbeteren.
Somfy innoveert door nieuwe
functies te ontwikkelen die passen
bij de manier waarop uw life style
verandert.

Uw plaatselijke Somfy-dealer:

Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot marktleider op het gebied van gemotoriseerde oplossingen en tot een specialist in automatisering in en om het huis. Somfy is een
erkend fabrikant van elektrische motoren, besturingen en sensors voor buitenschermen, raambedekkingen, gordijnen, verwarming, poorten, garagedeuren en verlichting voor woningen en gebouwen. Smart Home van Somfy is huisautomatisering op zijn best: handmatige of automatische bediening van elektrische apparaten,
waar u ook bent. Somfy is actief in 59 landen wereldwijd, en de producten van Somfy hebben hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen consumenten.

Somfy, gegarandeerd betrouwbaar
Somfy-producten voldoen aan alle Europese veiligheidsvoorschriften.
Somfy-producten wordenuitvoerig getest voor ze worden geïnstalleerd in uw huis.
Vijf jaar productgarantie op alle electromotoren en besturingen van Somfy.

Uitgebreid netwerk van dealers

Somfy-oplossingen worden uitsluitend aangeboden door gespecialiseerde dealers. Adressen vindt u via de dealerlocator op de website van Somfy.

Somfy Nederland BV
Postbus 163
2130 AD Hoofddorp
Bezoekadres:
Diamantlaan 6
2132 WV Hoofddorp
023 5544 900
verkoop@somfy.nl

www.somfy.nl
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