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Październik pod znakiem smart promocji w Happy Home Somfy

Jesień to dobry moment na decyzję o budowie nowego domu czy remoncie apartamentu. Już na etapie projektu warto
zaplanować, jakie udogodnienia wprowadzimy do naszych wnętrz. Dobór rozwiązań możemy powierzyć ekspertom w
Happy Home Somfy, którzy zapraszają w październiku do salonu pokazowego lidera automatyki domowej i smart
home. Do końca miesiąca można również skorzystać z promocji – przy zakupie wybranych produktów w showroomie
Happy Home Somfy instalacja rozwiązań smart na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się gratis.

Więcej spokoju, więcej udogodnień i więcej wolnego czasu? Z pomocą przychodzi nam technologia w postaci
rozwiązań smart dopasowanych do różnych wnętrz i indywidualnych potrzeb użytkowników. W showroomie Happy
Home Somfy przy ul. Marywilskiej 34 w Warszawie w październiku można skorzystać ze specjalnej promocji. Przy
zakupie produktów z gamy inteligentnego sterowania urządzeniami domowymi, instalacje można otrzymać gratis.
Dodatkowo Happy Home Somfy do końca października zaprasza również w soboty.
https://www.youtube.com/watch?v=Uef226VoELs
Co znajdziemy w ofercie promocyjnej?
Oferta promocyjna obejmuje centralę sterującą TaHoma® z wybranym czujnikiem, które w zestawie pozwolą
użytkownikom zarządzać urządzeniami domowymi za pomocą aplikacji w smartfonie. Można również wybrać
rozwiązania, które pozwolą podnieść poziom bezpieczeństwa w domu czy apartamencie. Dzięki Somfy One czy Somfy
One+, czyli urządzeniom alarmowym all-in-one, łączącym kamerę, czujnik ruchu i syrenę w jednym, możemy
monitorować sytuację w domu i apartamencie z dowolnego miejsca i o każdej porze. Oferta promocyjna obejmuje
również dodatkowe akcesoria, np. klucz zbliżeniowy
Key Fob do łatwej aktywacji i dezaktywacji systemu alarmowego czy inteligentny czujnik otwarcia i wibracji
IntelliTAG™, który zabezpieczy okna czy drzwi. Kolejną opcją są również systemy alarmowe sterowane za
pośrednictwem smartfonu.
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Happy Home Somfy – centrum doświadczeń
W Happy Home Somfy zobaczymy, jak zmienić każde mieszkanie ze statycznego lokalu w prawdziwie aktywnego
sojusznika naszych codziennych działań. Nowoczesny showroom został stworzony z myślą o wszystkich, którzy chcą
rozpocząć swoją przygodę z technologiami inteligentnymi w domu lub też posiadają już takie rozwiązania, ale chcą je
rozbudować o nowe funkcje. Na miejscu skorzystamy z wiedzy ekspertów Somfy, którzy doradzą i dobiorą
rozwiązania dostosowane do naszych potrzeb. Poszczególne strefy pozwolą zapoznać się z urządzeniami
przeznaczonymi do wykonywania różnych domowych zadań: Home Climate, Home Protect, Home Access, Home
Indoor i Home Outdoor. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, łącznie ze strefą chillout, w której w przyjemnej atmosferze
wyciszenia można zagłębić się w tajniki Internetu Rzeczy.
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.

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 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.
Somfy
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