Rolgordijnen met afstandsbediening

Serena-rolgordijnen bieden uitstekende waarde voor hun geld – én de kwaliteit van het Lutron-merk.
Wanneer u kiest voor Serena-rolgordijnen, verhoogt u uw comfort, verrijkt u uw interieur en bespaart u
energie – en dat allemaal met één druk op de knop.
Verhoog uw comfort
•

Regel de rolgordijnen met een draadloze afstandsbediening of via
een op de wand gemonteerde schakelaar om het even waar in
de kamer

•

Regel meerdere rolgordijnen met één druk op een knop – zeer handig
voor het openen en sluiten van moeilijk te bereiken gordijnen

Verrijk uw interieur

Pico® RFafstandsbediening in wit*

Enkelvoudige IRafstandsbediening in wit

•

Elegante plooien bieden een strakke, frisse look die zowel zacht en
duurzaam is

•

Kies uit een uitgebreid assortiment stoffen, kleuren, stijlen en texturen

Bespaar energie
•

Luchtzakjes houden de warmte vast voor een optimale isolatie en
maximale energie-efficiëntie

*Leverbaar 15 juni 2012 – bedrade voeding
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Draadloze en isolerende Sivoia QS plisségordijnen*

Totale controle met één vinger
Stem uw omgeving af op uw stemming, of laat uw omgeving uw
stemming beïnvloeden. Met draadloze en isolerende Sivoia QS
plisségordijnen kunt u niet alleen elektrisch licht maar ook daglicht
regelen. Met één druk op de knop naast uw bed creëert u een
aangename weksituatie waarin de rolgordijnen omhoog gaan en de
verlichting geleidelijk feller aangaat. De draadloze Sivoia QS rolgordijnen
maken deel uit van het Lutron-domoticasysteem dat u kunt regelen via
een brede reeks apparaten, waaronder iPhone®, iPad® en Android®.**
De draadloze en isolerende Sivoia QS plisségordijnen zijn beschikbaar in
dezelfde stijlen als de standaard Serena plisségrodijnen, maar dan voorzien
van extra technologie. Omdat deze geavanceerde oplossing ondersteuning
vereist wat betreft ontwerp en programmering, wordt ze enkel aangeboden
via het Lutron-netwerk van gekwalificeerde rolgordijnleveranciers.

*beschikbaar juni 2012
**iPhone, iPod touch en iPad zijn geregistreerde handelsmerken van Apple®, Inc. in de VS en in andere landen.
Android is een handelsmerk van Google Inc. Voor gebruik van dit handelsmerk is toestemming van Google vereist.
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