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Somfy po raz piąty liderem automatyki domowej

Marka Somfy po raz piąty utrzymuje pozycję wiodącą w branży automatyki domowej. Kolejny tytuł Lidera Stolarki
został przyznany 3 października w Nadarzynie podczas Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2019.

Tegoroczne Ogólnopolskie Forum Stolarki odbyło się w ramach targów Warsaw Build w Nadarzynie. Nagrody Liderów
Rynku przyznano po raz jedenasty, na podstawie niezależnych badań Centrum Analiz Branżowych, firmom
osiągającym najlepsze wyniki sprzedażowe.
Podstawą naszej działalności biznesowej są innowacyjne rozwiązania dla budynków indywidualnych oraz
budownictwa inwestycyjnego. To przede wszystkim kompleksowy ekosystem smart home oparty o pełne portfolio
produktów: od napędów do rolet, osłon wewnętrznych, osłon zewnętrznych (w tym markiz, pergoli) i bram
(wjazdowych i garażowych). Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologicznemu zdobywamy coraz większą rzeszę
klientów zainteresowanych zarządzaniem domem za pomocą smartfonu.. Dzisiaj już ponad 4 mln urządzeń smart
marki Somfy na całym świecie sprawia, że życie użytkowników staje się komfortowe i bezpieczne. Nagroda Lidera
Rynku Stolarki to przypieczętowanie sukcesu wyników Somfy Polska jako lidera branży automatyki i rozwiązań
inteligentnych - mówi Radosław Borkowski, dyrektor zarządzający Somfy Polska.
Koncept eko na Wystawie Innowacji
Jednym z wydarzeń towarzyszących Ogólnopolskiemu Forum Stolarki była Wystawa Innowacji. Marka Somfy jako
Partner Główny zaprezentowała pakiet rozwiązań automatyki do osłon okiennych oraz komfortowe sterowanie
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ogrzewaniem. Wszystko w wersji smart z naciskiem na efektywne i oszczędne korzystanie z różnych źródeł ciepła w
domu, a także na redukcję wartości współczynnika przepuszczalności energii cieplnej okien, co w dużej mierze
przekłada się na energooszczędność budynku– dodaje Radosław Borkowski. Produkty automatyki do rolet
zewnętrznych zasilane energią słoneczną na Wystawie Innowacji uzupełniały elektrycznie sterowane zasłony i osłony
wewnętrzne wyposażane w bezprzewodowe napędy Somfy, a także nowy w ofercie termostat oraz głowica
termostatyczna w technologii io-homecontrol®
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii Somfy proponuje rozwiązania smart, dzięki którym domy są jeszcze
bardziej bezpieczne i komfortowe oraz dostosowane do stylu życia i upodobań mieszkańców. Producent kładzie
ogromny nacisk na to, aby rozwiązania były dostępne dla każdego.
Wszystkie produkty można sprawdzić i przetestować w Happy Home Somfy, salonie pokazowym w Warszawie na ul.
Marywilskiej 34. Showroom jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 17:00, a w październiku
dodatkowo będzie otwarty w trzy kolejne soboty: 12, 19 i 26 października w godzinach 10.00- 16.00.
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SOMFY – to światowy lider w zakresie systemów inteligentnego sterowania i automatyki do rolet, bram i żaluzji w
budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Somfy od lat opracowuje rozwiązania, które wprowadzają domy na
poziom Internetu Rzeczy (Internet of Things). Łączy ze sobą jednym systemem różne urządzenia, zmieniając domy na
całym świecie w komfortowe i bezpieczne „domy inteligentne”. Wysoką jakość produktów firmy Somfy ceni 220
milionów użytkowników.
Firma powstała w 1969 roku w Cluses we Francji. Międzynarodowy zasięg działalności obejmuje 160 oddziałów w 60
krajach na całym świecie, zatrudniając 8000 pracowników.
W Polsce spółka istnieje od 1996 roku. W 2014 roku powstała, należąca do grupy Somfy, fabryka SOPEM w
Niepołomicach. Obecnie oprócz jednostki produkcyjnej oraz Działu Badań i Rozwoju, funkcjonuje w Niepołomicach
Wschodnioeuropejska Platforma Dystrybucyjna, która dostarcza produkty do odbiorców z całej Europy
Środkowo-Wschodniej.
www.somfy.pl
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