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Zimowa promocja w sklepie online Somfy - sprawdź dlaczego warto skorzystać z oferty

Wraz z pojawieniem się prawdziwej zimy Somfy rusza z ofertą specjalną w sklepie on-line. W obniżonych cenach
można stworzyć komfortowy i bezpieczny dom w oparciu o m.in. automatykę do bram wjazdowych do samodzielnego
montażu, kamerę i alarm all-in-one, inteligentny termostat czy zamek sterowany smartfonem Door Lock.

Inteligentna automatyka oferuje właścicielom domów spokój, wygodę i energooszczędność dzięki połączeniu różnych
urządzeń w jeden system. Rozwiązania Somfy umożliwiają z poziomu aplikacji w smartfonie podgląd w czasie
rzeczywistym na sytuację w domu, blokowanie lub odblokowani drzwi, otwieranie bramy wjazdowej lub sterowanie
oświetleniem. Do 1 lutego 2021 r. można wyposażyć dom w smart urządzenia, korzystając z wyjątkowej oferty
promocyjnej Somfy.
Dlaczego warto postawić na smart technologie w domu?
Zmodernizujesz swój dom
Automatyka domowa i rozwiązania smart home stają się coraz bardziej powszechne. Można je zainstalować w każdym
domu, nie tylko nowo budowanym czy modernizowanym. Z montażem wielu urządzeń poradzi sobie każdy dzięki
materiałom instruktażowym. Korzystając z centrali smart TaHoma® użytkownicy mogą etapami dodawać kolejne
zautomatyzowane urządzenia.
Poczujesz się bezpiecznie
Dzięki zamkom Door Lock można otworzyć i zamknąć drzwi za pomocą aplikacji na smartfonie, w której też dostępna
jest historia zdarzeń. Z kolei alarm sterowany z aplikacji Somfy Protect pomoże zabezpieczyć dom na czas
nieobecności mieszkańców. System odróżni zwykłe zdarzenia od nieuprawnionej ingerencji dzięki czujnikowi wibracji
i otwarcia IntelliTAG™, a następnie natychmiast uruchomi syrenę i poinformuje nas o zdarzeniu. Inteligentny dom to
nie tylko bezpieczny dostęp, ale również sprawowanie nadzoru nad urządzeniami domowymi z dowolnego miejsca na
ziemi.
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Poprawiasz komfort swojej rodziny
Smart ogrzewanie to wygoda i oszczędności. Z termostatem sterujesz temperaturą w domu w sposób intuicyjny z
aplikacji w smartfonie i dopasowany do potrzeb domowników. Dodatkowo funkcja geolokalizacji sprawia, że
ogrzewanie dostosuje się do tego, czy jesteś w domu czy też poza nim. Gdy wychodzisz, temperatura obniży się, by nie
przepłacać, a gdy wracasz – możesz liczyć na ciepłe powitanie.
Promocje na wybrane produkty w sklepie online Somfy www.sklep.somfy.pl potrwa do 1 lutego 2021 r.
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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.
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.
www.somfy.pl
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