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 Az én stílusom,

az én 
Situom



Tökéletes
 harmóniában...



...otthona
      világával
Több mint egy egyszerű távirányító motorizált eszkö-
zeihez, mivel az esztétikus tervezésének köszönhetően 
bármilyen belső dizájnhoz illeszkedik. Karcsú formájá-
val és ergonomikus vonalaival a Situo család minden 
részletében harmonikus.  

Gombnyomással könnyedén vezérelheti külső és belső 
eszközeit. A Situo Variation görgőjével egyszerűen állít-
hatja a lamellák szögét, így szabályozva a természetes 
fényt, megőrizve az otthona privát szféráját. Keltse életre 
otthonát a Somfy segítségével! 



SITUO

Időtlen és kifinomult dizájn
A Situo RTS és IO, a SITUO RTS Soliris és a Situo 
Variation távirányítókkal a legjobb dizájnt kapja.

A végeredmény illeszkedik az Ön stílusához, az ottho-
na minden helyiségéhez és belesimul az Ön világába. 
Modern, puha érintés, hibátlan kezelhetőség és diszk-
rét fali tartó, minden részletében az Ön mindennapi 
kényelméhez kialakítva.

NATURAL ARCTIC IRON PURE

ARCTIC IRONNATURAL



SITUO VARIATION

Időtlen és kifinomult dizájn

IRON PURE

PUREIRON



SITUO RTS ÉS IO
•   Vezérelheti redőnyeit, napellenzőit, 

függönyeit és belső árnyékolóit, 
világítást és a kültéri hősugárzót.

•  SITUO RTS: Elérhető 1 és 5 csatornás 
kivitelben. 

•  SITUO IO: Elérhető 1 és 5 csatornás 
kivitelben, hogy akár 5 eszközt, vagy 5 
eszközcsoportot vezérelhessen. 

Minden igénynek
megfelelő kollekció

SITUO VARIATION
•  Vezérelheti zsaluziáit és reluxáit 

és belső árnyékolóit, világítást és          
a kültéri hősugárzót.  

•  A görgő segítségével beállíthatja 
a zsaluzia és rolók lamelláit, 
redőnyeit, bekapcsolhatja, vagy 
állíthatja világításának és kültéri 
fűtésének erősségét.

•  Elérhető 1 és 5 csatornás kivitelben, 
hogy akár 5 eszközt, vagy 5 
eszközcsoportot vezérelhessen. 

SITUO SOLIRIS RTS
•  Vezérelheti zsaluziáit                       

és napellenzőit.
•  Az alsó gombbal aktiválhatja/ 

deaktiválhatja a fényérzékelőt 
(az érzékelő nem a távirányító 
tartozéka) 



Minden igénynek
megfelelő kollekció

Minden termékünkre 5 év garanciát 
adunk, megfelelnek a nemzetközi 
szabályozásoknak és a biztonsági 
előírásoknak.

5
A Situo család az ACT FOR 
GREEN szabályozásunknak 
megfelelően készült, ezzel 
csökkentve a környezeti hatást. 

Innovatív és 
szabadalmaztatott 
görgő a Situo Variaton 
távirányítón:  könnyen, 
pontosan és gyorsan 
szabályozhatja az árnyékoló 
lamelláinak dőlésszögét és 
a világítás fényerejét.

Csatorna választás

3 gomb az összes 
beállításhoz: 
fel, megállítás, le

Auto  Manu

funkció:
Aktiválhatja/Deaktiválhatja 
az automatikus üzemmódot

Rendkívül egyszerű 
intuitív vezérlők

«my» funkció:
játssza le a kedvenc 
pozícióját. 
A «my» funkciónak 
köszönhetően 
elmentheti az 
árnyékolón leginkább 
használt köztes 
pozíciót, amelyet 
később egyetlen 
gombnyomásra 
előhívhat! Mit is állított 
be korábban?

 Vezeték nélküli 
standard az 
otthonokban, 
melyet a Somfy több 
neves gyártóval 
megosztott. 



Somfy Kft.
Gyömrői út 105.
1103 Budapest
T +36 1 814 5120    
www.somfy.hu

A Somfyról
A Somfy otthon és épületvezérlési megoldásai már 50 éve könnyíti meg az emberek 
mindennapi életét.
A kényelmet, a könnyű használatot, a biztonságot és a fenntarthatóságot szem előtt tartva 
fejlesztjük redőnyök, függönyök és belső árnyékolók, kapuk és garázskapuk, világítás 
és fűtés, riasztó rendszerek automatizálását. Elkötelezettek vagyunk olyan termékek 
megalkotásban, melyek mindenki számára elérhetőek, a jelenre és a jövőre tervezve.


