
GlydeaTM

Pohony pro závěsy a záclony
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UnašečStandardní 
jezdec

Unašeč pro 
vysokou zátěž

Otočný 
jezdec

Inovace Somfy

Elegantní kryt

Touch Motion

Mnoho možností 
upevnění

Mezipoloha «my»

Vestavěný  
napájecí zdroj

Technologie 
Lyreasy: možnost 
ručního ovládání

GlydeaTm - detaily, které rozhodují
Důmyslnost pohonu GlydeaTM se odráží v čistých křivkách krytu a vodicí lišty

estetika
•		Inovace Somfy: patentovaný  

elegantní kryt, který zakrývá kabeláž 
a chrání konektory a řídicí jednotku 
uvnitř motoru.

•  Minimální prosvítání díky konstrukci 
vodicí lišty a pákovým stropním 
držákům. Nastavitelné koncové 
polohy zajišťují pravidelné skládání  
závěsu.

flexibilita
•		Široká	nabídka	příslušenství: 

Možnost osazení různých typů jezdců 
a unašečů podle použité látky.

•		Výběr z více typů stropních držáků 
umožní optimální instalaci, 
přizpůsobenou místním  
podmínkám.

efektivnost

•		Touch	motion:	pohyb závěsu lze 
spustit lehkým zatažením za látku*.

•	 Mezipoloha «my» pro snadné 
vyvolání často používané polohy 
závěsu.

•		Nastavitelná rychlost posuvu závěsu: 
12,5 cm/s až 20 cm/s*.

Tichý

•		Velmi nízká hladina hluku 
motoru: 44 dB(A).

•	 Soft start and soft stop - pomalý 
rozjezd a dojezd*.

GlydeaTm, všechny přednosti SOMFY

Snadné uvedení do provozu

•  Vestavěný napájecí zdroj.
•  Nastavení koncových poloh: 

automatické nebo manuální.

ZáSuvný modul RTS

•	 Testován na 15 let provozu.
•		5 let záruka.
•		Mezinárodní certifikace.

Standardní montáž

Montáž do 
podhledového 
stropu

možnosti instalace

•	 Dva typy stropních držáků.
•	 Polohu motoru (vlevo nebo vpravo) 

lze snadno změnit na místě insta-
lace.

•	 Možnost skrytí pohonu do podhledu:

•		Přijímač dálkového 
ovládání RTS

•		Volitelné 
příslušenství pro 
pohony DCT

* Platí pro verzi pohonu Glydea 60e DCT.
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Pákový stropní držák: 
minimální prosvítání 
mezi stropem a vodicí 
lištou

Rychloupínací stropní 
držák: snadná montáž

Pohonný řemen
Motor lze na místě 
montáže snadno  
instalovat i na opačnou 
stranu vodicí lišty

Široká	nabídka	pro	různé	typy	a	tvary	závěsů

OTEVíRáNí k jEDNé STRANě OTEVíRáNí zE STřEDU

DalŠí	Tvary	závěsu

GlydeaTm 35 l
35 kg / 10 m

l
35 kg / 10 m

GlydeaTm 60e l
60 kg / 10 m

l
60 kg / 10 m

Mnoho možností ovládání

Pohony Glydea 35 / 60e jsou dostupné ve dvou verzích:

Verze WT
•  Ovládání standardními žaluziovými ovladači  

napětím 230 V

Verze DCT
• Ovládání bezpotenciálovými kontakty - spínačem

 nebo automatickým řídicím systémem

•  Ruční lokální ovládání i centrální ovládání

 z nadřízeného řídicího systému

•  Bezdrátové dálkové ovládání po vložení modulu

 přijímače RTS (volitelné příslušenství)

•  Lze využít všechny možnosti ovládání současně

V případě požadavku na delší vodicí lištu nebo větší hmotnost závěsu kontaktujte Somfy.
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Somfy, spol. s r.o. 
Na Radosti 413 
155 21  Praha 5 - Zličín
tel.:  +420 267 910 007  

+420 267 913 076-8 
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.   
organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01  Piešťany
tel.: +421 337 718 638
mobil: +421 905 455 259
e-mail: herceg@somfy.sk
www.somfy.sk

somfy.cz 

somfy.sk


