
E x p a n d i n g  H o r i z o n s

Glydea    35-60TM

محصوالت ســامفى مطابق با اســتاندارد هــاى امنيتى جهانى و 
اروپايى توليد گرديده است و داراى 5 سال ضمانت مى باشد.

www.lino.ir
www.somfy.com

همه موتورها قابلیت وصل شــدن به سیســتمهای هوشــمند BMS را داراســت. 

Modulis Telis 1Telis 4 Telis 16



Glydea  44dB(A )  صدای بسیار کم موتورهای

با استفاده از تسمه تایم

(Glydea 60) شروع و خاتمه ای آرام

بهترین انتخاب برای هتل ها، دفاتر و منازل

نصب برای سقف های کاذب و مخفی ماندن موتور

نصب موتور به راحتی در سمت چپ یا راست

    ( Glydea 35/60)در صورت قطع جریان برق با دست براحتی حرکت می کند 

                   ( Glydea 60)تنظیم سرعت و حساسیت

این نوع موتور شامل 5سال گارانتی بین المللی است.

لينو مفتخر اســت شــروع همكارى و  مشــاركت   با 
شركت سامفى فرانسه  كه بزرگترين توليدكننده و 
پخــش كننده ى موتــور و ريموت انواع ســايه بان، 
پرده، درب گاراژ و غيره در جهان مى باشد را اعالم 

دارد.
تكنولوژى ســامفى يك هدف را دنبال مى كند و آن 
«زندگــى راحــت تــر در عيــن رضايــت و امنيــت 

بيشتر»است. 
همــكارى بــا ســامفى تضميــن كننــده ى عملكرد و 
اطمينان بخش كيفيت است و نشان دهنده ى تعهد 

مشترك سامفى و  لينو  نيز مى باشد .
آرم         گارانتى خريد شــما از لحاظ لوازم مصرف 
شــده ى مرغوب، پيشرفته ترين تكنولوژى ساخت،  
طراحى مناسب و زيبا و نهايتاً كيفيت باالى محصول 

مى باشد.
شــما با انتخاب محصوالت لينو و سامفى بهترين و با 
كيفيت ترين سيســتمهاى موجود در بازار جهانى را 

براى خود خريدارى مى كنيد.

سامفى با 40 سال تجربه،طراح و پيشگام در عرصه 
دكوراسيون داخلى در جهان، در بكارگيرى سيستم 
هــاى موتورى در ســاختمانها از جمله انــواع موتور 
پرده جهت سليقه هاى مختلف در خدمت شماست.

با تشكر از حسن انتخاب شما

و  پايــدار  جنبشــى  خالــق  ســامفى 
هوشمند:

Glydea    35TM  35kg/10m

 60kg/10m  60kg/10m

 35kg/10m

Glydea    60eTM

LATERAL OPENING CENTRAL OPENING

نصب آسان
* موتور در سقف مخفى هم قابل جاسازى است

* موقعيت موتور (چپ و راست)مى تواند تغيير كند

www.lino.ir
www.somfy.com

Glydea  Range
TM


