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Mooi, intuïtief, duidelijk…
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Volg uw intuïtie, beheers uw 

omgeving en kies voor de essentie…

Somfy introduceert Nina, de revolutionaire 

draadloze bediening.
Deze vernieuwende afstandsbediening is geheel aan 

uw smaak en wensen aan te passen en beschikt 

over een intuïtief aanraakscherm. 

Voor een natuurlijke controle.

de perfecte bediening.
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Natuurlijk

intuïtief
Een natuurlijk verlengstuk van uw handpalm…

Met een lichte aanraking van het scherm kunt u elke toepassing in uw 

woning selecteren, bedienen, integreren, in het geheugen opslaan en 

instellen. Zo kunt u de rolluiken van uw woonkamer voor de helft laten 

zakken, de lamellen op uw kantoor bedienen, uw terrasscherm uitrollen 

en de poort openen. En dat alles met één eenvoudige beweging. 

Al die dagelijkse handelingen kunnen worden uitgevoerd zonder  

dat u erbij stil hoeft te staan.
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Intuïtieve 
functies  

Bediening van toepassingen, 
afzonderlijk of in groep.

Uw persoonlijke interface 
Configureer op basis van de platte-

grond van uw woning.
Geef toepassingen een naam. 

Nauwkeurige bediening  
 Met één beweging geleidelijk 

omhoog/omlaag en stoppen. Een 
pictogram geeft de exacte positie van 

de toepassing aan.

Scenario’s maken 
Bijvoorbeeld het scenario “Ik ben niet 

thuis” (sluiten van de rolluiken, 
uitschakelen van de verlichting, active-
ren van het alarm). Programmeer in 
enkele klikken uw manier van leven.

Natural Control 

Eén eenvoudige schermaanraking is 
voldoende om al uw toepassingen 

omhoog of omlaag te bewegen.
Zelfs zonder de interface te gebrui-

ken. 
Bediening met een handgebaar... 

Pure magie!
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Voldoet perfect aan al uw wensen...

Nina voelt zo vanzelfsprekend aan. Het is een designproduct met  

ergonomische vormen en een soft touch-greep. Een decoratief 

accessoire dat perfect bij uw interieur past. Nina is gemaakt voor u. 

Het kan tot in detail worden afgestemd aan uw wensen. 

Bovendien heeft u geen losse batterijen nodig, want de afstandbediening 

kan eenvoudig en probleemloos worden opgeladen met 

de meegeleverde oplader.

Natuurlijk

aantrekkelijk
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M A T E R I A L E N  M E T  G E V O E L
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compatibel
Nina: het middelpunt van uw woning…

Zonneschermen, rolluiken, garagedeuren, poorten, verlichting, alarmins-

tallaties, Velux, pergola’s… Nina herkent alle toepassingen en zorgt voor 

een optimaal comfort. Dankzij de io-homecontrol®-technologie is Nina 

geschikt voor een groot aantal toepassingen en kunt u de bediening hele-

maal afstemmen op uw voorkeuren.

Zeer
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io-homecontrol®

Nina maakt 
gebruik van 

de meest 
geavanceerde 
technologieën

Draadloze referentie-
technologie voor 
meerdere merken

Een zeer goed beveiligd 
radioprotocol  

(unieke encryptiesleutel 
voor uw installatie)

Informatie op afstand 
(weergave van de status 

van toepassingen
 in realtime)
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tot in detail

io-homecontrol®-technologie:
Statusweergave in realtime

Instellingen:
Aantal voorzieningen: maximaal 60
Aantal groepen: maximaal 30

NINA BASISSTATION VOEDINGSKABEL

Download de
productinformatie via: 
www.somfy.info

Leather cognac Blue Purple Green



Timer Versie 
binnenkort verkrijgbaar!
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VOEDINGSKABEL

Met Nina Timer profiteert u van alle functies van Nina,
maar kunt u deze ook programmeren.  



Over Somfy
Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de marktleider van gemotoriseerde oplossingen en specialist in huisautomatisering voor in en rondom het huis. 

Somfy is erkend fabrikant van elektrische motoren, bedieningen en sensoren voor buitenzonwering, rolluiken, raamdecoratie, gordijnen, verwarming, 

tuinhekken, garagedeuren en verlichting voor huizen en gebouwen. Smart home van Somfy is huisautomatisering op z’n best: handmatig of 

automatisch bedienen van elektrische apparaten waar u ook bent. Wereldwijd is Somfy actief in 59 landen en hebben Somfy producten hun 

betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen consumenten.

Somfy, garantie voor betrouwbaarheid
 n  Somfy producten voldoen aan alle Europese veiligheidsregels.

 n  Voordat Somfy producten bij u thuis worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van tevoren uitgebreid getest.

 n  5 jaar productgarantie op alle motoren en besturingen van Somfy. 

Uitgebreid dealernetwerk
Somfy oplossingen worden uitsluitend geleverd via de betere vakhandel. Ga voor de adressen naar de dealerlocator op de Somfy website.

Uw lokale Somfy dealer:
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Somfy Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD Hoofddorp
Nederland
T +31 (0)23 56 25 051
info@somfy.nl
www.somfy.nl

NV Somfy SA (Belux)
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
België
T + 32 (0) 2 712 07 70
info@somfy.be
www.somfy.be


