
Premium awning
materials

7



Η NYFAN είναι επίσημος διανομέας της SOMFY και μπορεί να διαθέσει όλα τα προϊόντα που 
σχετίζονται με τη σκίαση. Παράλληλα, χάρις στην πολυετή πείρα & συνεργασία, η NYFAN προσφέρει 
τεχνική υποστήριξη, λύσεις και προτάσεις για κάθε προϊόν της.

Συνδυάστε τα μοτέρ ασύρματης τεχνολογίας io της  Somfy με 
τις συσκευή «έξυπνου σπιτιού» Connexoon και αναβαθμίστε την 
πέργκολά σας σε έξυπνη. Μπορεί να λειτουργεί με τοπικό ασύρματο 
έλεγχο αλλά και απομακρυσμένο έλεγχο μέσω του κινητού σας. Πρίζα ON/OFF io

Για πρόσθετες συσκευές 
φωτισμού

∆ημιουργία ατμόσφαιρας
∆ημιουργείστε την δική σας ατμόσφαιρα συνδέοντας 
την μουσική τον φωτισμό και τις  τέντες σας με ένα 
κλικ. 

Σενάρια
Tραβήξτε μια φωτογραφία και «οπτικοποιήστε» την 
ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε, στην εφαρμογή.

Έλεγχος της βεράντας
Είτε υπάρξει αλλαγή στον καιρό είτε δεν είστε 
σίγουροι αν τα φώτα είναι αναμμένα ή οχι, μπορείτε 
να τα ελέγξετε και να τα ρυθμίσετε με ένα κλικ από  
το κινητό σας.

Η εταιρία NYFAN, ενσωματώνει στις πέργκολες ασύρματους μηχανισμούς Somfy Sunilus io με 5ετή 
εγγύηση καλής λειτουργίας.

Εκμεταλλευτείτε την ευκολία του 
τηλεχειριστηρίου και κινείστε τις τέντες 
σας χωρίς να μετακινηθείτε από την 
πολυθρόνα σας. Αποχαιρετήστε  την 
άβολη μανιβέλα.

Φροντίστε η βεράντα σας και το 
εσωτερικό του σπιτιού σας να έχουν 
πάντα σκίαση & προστασία  από την 
ακτινοβολία του ήλιου και την θερμότητα 
με τον αισθητήρα ήλιου.

∆ΗΜιουρΓΗΣτΕ ΜΕ τουΣ ΑυτοΜΑτιΣΜουΣ τΗΣ SOMFY
τΗν «ΕξυΠνΗ» ΗλΕκτροκινΗτΗ τΕντΑ Που ΣΑΣ τΑιριΑζΕι

Πλήρης γκάμα ενσύρματων & ασύρματων μοτέρ
και αυτοματισμών

∆ιαχειριστείτε την πέργκολά σας, με άνεση και 
αξιοπιστία από το τηλεχειριστήριο ή το κινητό σας!

ΜΕτΑτρΕψτΕ τΗν ΠΕρΓκολΑ NYFAN ΣΕ “ΕξυΠνΗ” ΜΕ το

Situo 1 io
1κάναλο 
τηλεχειριστήριο

Altus 50 & Altus 60 RTS
από 30-120Ntm

CSI RTS
από 30-50Ntm

Sunilus 50 & Sunilus 60 io
από 30-120Ntm

Sunea CSI io
από 30-50Ntm

Maestria io
για κάθετα έως 30Ntm

Sunis io 
Αισθητήρας 
Ηλίου

Thermis io 
Αισθητήρας 
Θερμοκρασίας

Situo 5 io
5κάναλο 
τηλεχειριστήριο

Nina io
τηλεχειριστήριο 
με οθόνη αφής

Προστατέψτε την τέντα σας & επιμηκύνετε 
την ζωή της με αυτόματη προστασία από 
τον αέρα. Επιλέγοντας το αντικραδασμικό 
αισθητήρα για μία τέντα ή το ανεμούριο 
για μία πρόσοψη.

Eolis 3D 
Αντικραδασμικός 
Αισθητήρας αέρα

Eolis
Ανεμούριο / 
Αισθητήρας αέρα

Έλεγχος φωτισμού από το κινητό

Warranty

year

∆έκτης Φωτισμού LED io
4 καναλιών με Dimming

+



Η NYFAN εδώ και 35 χρόνια
φροντίζει για την προστασία σας από τη βροχή, τον αέρα και τον ήλιο. 

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, διατηρώντας τις αξίες 
που μας διέκριναν ανέκαθεν και με το βλέμμα στραμμένο πάντα στο μέλλον.

Η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή και ενισχύει έτσι 
περισσότερο τη δέσμευση αυτή.

Σας ευχαριστούμε

For 35 years NYFAN 
cares for protection from sun, wind and rain.

We commit to continue in the same way, conserving the values which 
had always distinguished us while our eyes are set in the future.

Your trust is our greatest reward and fortifies even more our commitment.

Our thanks

NYFAN Team

Η ομάδα της NYFAN

www.nyfan.gr www.nyfanpergola.gr


