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Alle elektrische voorzieningen in en rondom het 
huis besturen via afstandsbediening, laptop, 
tablet, smartphone of zelfs helemaal automatisch. 
Dat is Home Motion by Somfy.  
 
Denk dan bijvoorbeeld aan uw zonwering, 
rolluiken, gordijnen, raamdecoraties, verlichting, 
huisbeveiliging, verwarming, toegangshek, 
sloten, garagedeur en dakramen. 

Home Motion stelt u in staat altijd uw huis te 
controleren, bijvoorbeeld met voorgeprogram-
meerde scenario’s of als u van huis bent met uw 
smartphone of tablet. 

De Somfy sensoren houden de actuele status van 
uw huis permanent in de gaten en geven een 
signaal naar bijvoorbeeld de zonwering of deze 
moet zakken of omhoog gaan. Bovendien kunt 
u met een individuele afstandsbediening elke 
functie afzonderlijk aansturen én controleren op 
de juiste werking. 



TaHoma®

TaHoma® is de naam van een ingenieuze 
router die in veilige verbinding staat met 
de centrale computer van Somfy. 

Met behulp van uw smartphone, tablet 
of PC én uw unieke inlogcode heeft u 
rechtstreeks toegang tot alle geseleceerde 
producten in uw huis, die u elke gewenste 
opdracht kunt geven. En u krijgt onmid-
dellijk antwoord op uw scherm: of en hoé 
de opdracht is uitgevoerd! 

Zo zijn er heel veel functies in huis die u – 
waar ter wereld u ook bent! – razendsnel 
en uiterst eenvoudig kunt monitoren en 
aansturen. Bijvoorbeeld de elektrische rol-
luiken laten zakken omdat u verwacht pas 
de volgende dag thuis te zullen zijn. 
Een veilig gevoel.

Afstandsbediening blijft hanteerbaar

Ook bij Home Motion kunt u te allen tijde in en rondom uw huis alles 
blijven aansturen met de gewone afstandsbediening.

Zelfdenkende aansturing 

Met een Somfy zonlichtsensor gaan screens en/of rolluiken bij veel of 
weinig zonlicht automatisch omlaag en omhoog. Met een Somfy wind-
sensor gaat uw terrasscherm bij harde wind automatisch naar binnen.

Zo simpel werkt het

Met Home Motion worden de door u gese-
lecteerde elektrische apparaten in uw huis 
in werking gezet conform door u vastge-
legde scenario’s. Volautomatisch. 

Voorbeeld: u hebt de gewoonte om 
’s morgens bij het wakker worden de 
gordijnen open te doen, de rolluiken om-
hoog, het alarm af, de cv op de gewenste 
temperatuur, het terrasscherm naar buiten. 
’s Avonds heeft u weer een serie andere 
handelingen. Home Motion voert elk sce-
nario feilloos uit. En bent u buitenshuis, 
dan zullen sensoren en melders u direct 
informeren bij een verandering of detectie 
in of rondom uw woning. U ontvangt dan 
bijvoorbeeld een SMS of email bericht.

· Comfort
Home Motion neemt u veel werk uit 
handen, waardoor u tijd krijgt voor leu-
kere dingen. Uw leefomgeving voelt ook 
comfortabeler aan.

· Veiligheid
Met Home Motion kunt u een scenario 
instellen die uw huis eruit doet zien alsof 
u thuis bent. Een veilig gevoel wanneer 
u van huis bent. En altijd instelbaar en te 
veranderen, ook al bent u aan de andere 
kant van de wereld. Gewoon, met uw 
smartphone, tablet of laptop.

· Vrijheid
Waar u zich ook bevindt, de door u 
ingestelde scenario’s doen het werk. Uw 
huis werkt automatisch. Een geruststellen-
de gedachte ook bij ziekte of ouderdom, u 
bent minder afhankelijk. Bovendien, alle 
Somfy producten met afstandsbediening 
kunnen op elk gewenst moment modulair 
en compatibel worden uitgebreid.

Somfy Experience Centers en 
dealers 

In onze Experience Centers en bij vele 
Somfy dealers kunt u alles op uw gemak 
bekijken. Onze mensen demonstreren u 
alles en beantwoorden al uw vragen. 

Voor Nederland:
www.homemotionhouse.nl
www.homemotion.nl
www.somfy.nl

Voor België
www.homemotion.be
www.somfy.be
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Over Somfy

Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de specialist en markt-

leider in Home Motion. Somfy is fabrikant van elektrische 

bediening- en besturingssystemen voor zonwering, 

rolluiken, gordijnen, raamdecoraties, tuinhekken, garage-

deuren, alarm, verlichting en nog veel meer. 

Wereldwijd is Somfy actief in 70 landen en hebben Somfy 

producten hun betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen 

consumenten.

Somfy, garantie voor betrouwbaarheid

	 •	Somfy	producten	voldoen	aan	alle	

  Europese veiligheidsregels.

	 •	Voordat	Somfy	producten	bij	u	thuis	

  worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van 

  tevoren uitgebreid getest in laboratoria.

	 •	Somfy	geeft	veelal	5	jaar	productgarantie	

  (bij een klein aantal producten 3 jaar).

  Vraag naar de voorwaarden bij uw dealer.

Uw lokale Somfy dealer:

www.somfy.nl
www.homemotion.nl

Somfy Nederland B.V.

Postbus 163

2130 AD  Hoofddorp

Tel.: +31 (0)23 56 25 051

info@somfy.nl

www.somfy.be
www.homemotion.be

NV Somfy SA (Belux)

Mercuriusstraat 19

B-1930  Zaventem

Tel.: + 32 (0) 2 712 07 70

info@somfy.be


