‘Bedien uw
garagedeur
op afstand’

Afstands- Bediening via
bediening Smartphone*)

Nooit meer in de regen je

garagedeur openen
Wie eenmaal zijn garagedeur
vanuit de auto kan openen en
sluiten, wil nooit meer anders.
In alle weersomstandigheden
blijft u comfortabel in de auto
zitten en met één vinger
beweging gaat de garagedeur
open of dicht.
Somfy biedt voor elke type garagedeur
een motorisatie-oplossing. Maar alle
oplossingen hebben iets gemeen:
betrouwbaarheid. De robuuste kwaliteit
van Somfy garandeert dat het gemak
van uw geautomatiseerde garagedeur
blijvend is en blijvend soepel open en
dicht zal gaan.

*) Wanneer gekoppeld aan Connexoon io of TaHoma®

io-homecontrol®
Somfy’s garagedeuropeners zijn voorzien van io-technologie. Zij kunnen
draadloos informatie verzenden over
hun verrichtingen en de positie van de
deur. Zodoende is uw deur te bedienen
via een app* op uw smartphone; waar
u zich ook bevindt! Los hiervan werken
garagedeuropeners natuurlijk ook
gewoon via een afstandsbediening
vanuit uw auto.
U heeft de regie
Een io-homecontrol® garagedeur
opener integreert u probleemloos in
Somfy’s Smart Home-oplossingen
Connexoon io en TaHoma®.

Overal waar uw telefoon bereik heeft,
kunt u controleren of de garagedeur in
de gewenste stand staat. Moet u even
iemand binnenlaten, terwijl u zelf
ergens anders bent? Geen probleem,
via de app op uw smartphone is het
snel geregeld!*)

Somfy Metal Keypad

Moet u even iets uit de garage hebben
en heeft u de draadloze bediening
niet bij de hand? Tik uw code in en de
deur opent zich!
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op somfy.nl/promo

t.w.v.

€

169

keypad
cadeau
t.w.v.

€

169

Stap over op
app bediening
Stel uw garagedeur en poort zo in dat ze
automatisch openen wanneer u thuis komt of
open ze met 1 klik vanuit uw auto. Open uw
garage op afstand voor bezoekers. Met de
Check Home-functie hoeft u zich nooit meer af
te vragen of u uw garage wel hebt afgesloten.

Zo ontvangt u uw cadeau

Ga naar www.somfy.nl/promo en volg de aanwijzingen. Na het uploaden van uw gegevens en
een foto of scan van uw aankoopfactuur krijgt u
de metal keypad kosteloos thuis gestuurd.

Somfy, garantie voor betrouwbaarheid

• Somfy producten voldoen aan alle Europese
veiligheidsregels.
• Voordat Somfy producten bij u thuis worden
geïnstalleerd, zijn deze eerst van tevoren
uitgebreid getest.
• 5 jaar productgarantie op alle motoren en
besturingen van Somfy.

Kies voor het gemak van
een elektrische garagedeuropener
en krijg deze metal

Aanbieding alleen geldig voor Dexxo Pro io modellen.

