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ZIP SCREEN 
Zewnętrzne rolety tkaninowe ZIP SCREEN wyróżniają się 
funkcjonalnością, trwałością i estetyką wykonania. Są idealną 
kompozycją dla dużych przeszkleń w  nowoczesnych budynkach, 
stanowiąc tym samym efektowne zwieńczenie fasady. Zapewniają 
utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz budynku oraz 
skutecznie chronią przed negatywnym wpływem promieni 
słonecznych.  Ogromną zaletą naszych osłon jest komfort 
użytkowania i funkcjonalność gdyż pomimo zasłonięcia wciąż 
doświetlają pomieszczenie zapewniając dobrą widoczność i nie 
ograniczają widoku na zewnątrz. Poprzez zapobieganie nagrzewania 
się pomieszczenia, wspomagają działanie systemu klimatyzacji. 
Wszystko to prowadzi do zmniejszonej potrzeby docieplania 
budynku, a  co za tym idzie ograniczenia negatywnego wpływu 
na środowisko. Ten wyjątkowy produkt znajdzie zastosowanie 
również jako moskitiera chroniąca przed owadami oraz zabudowa 
altan ogrodowych czy balkonów. 
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MATERIAŁY

Wysokiej jakości materiały pochodzą wyłącznie od europejskich 
dostawców. Zaletą tkanin Zip Screen jest ich siateczkowa budowa, 
dzięki której nie ograniczają widoczności na zewnątrz budynku 
podnosząc w ten sposób komfort przebywania w pomieszczeniach. 
W dni pochmurne umożliwiają maksymalny dopływ światła 
naturalnego do wnętrza budynku, a w dni słoneczne minimalizują 
refl eks świetlny. Tkaniny są odporne na działanie warunków 
atmosferycznych przez co są doskonałe do montażu na zewnątrz. 
Materiał Zip Screen jest łatwy do utrzymania w czystości, można 
go zwijać i rozwijać nawet gdy jest mokry. 
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Liczby m�wią same za siebie:
• Przy wyborze najjaśniejszego z materiałów przepuszczalność 
promieni UV zaledwie 2%
• Odbicie promieni słonecznych aż do 65,9% 
• Ilość ciepła przepuszczanego do wewnątrz w granicach 7–10 %  
• Absorbcja ciepła przez ciemne tkaniny aż do 91,6% 

Ograniczenie zużycia energii do ogrzewania zimą oraz wspomaganie 
działania klimatyzator�w latem
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ZALETY ZIP SCREEN 

• Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia światłem dziennym

• Zapewnienie dopływu powietrza – naturalna wentylacja dzięki 
perforowanej strukturze materiału 

• Ochrona przed nadmiernymi stratami ciepła zimą

• Ochrona przed nadmiernymi zyskami ciepła latem 

• Ochrona przed niekorzystnym wpływem czynników   
atmosferycznych takich jak wiatr czy promieniowanie UV

• Ochrona przed hałasem 

• Ochrona przed owadami 

• Spełnienie funkcji estetycznej 
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ZIP SCREEN

✓ do 98% blokada promieniowania UV

✓ do 91% absorbcja ciepła słonecznego

✓ do 65% odbicie promieni słonecznych

✓ odporno�� na działanie warunk�w atmosferycznych
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• Zabudowa kasetowa w wersji półokrągłej lub kwadratowej 
o wymiarach 85mm, 110mm, 130mm

• Zabudowa kasetowa zapewnia całkowite ukrycie listwy dolnej 
po zamknięciu osłony i zapewnia ochronę tkaniny wewnątrz 

• Prowadnice boczne zapewniają odpowiednie ułożenie materiału 
na całej powierzchni 

• Zabudowa kasetowa, prowadnice boczne oraz listwy dolne 
dostępne w kolorze białym, szarym i antracytowym 

ZIP SCREEN 
85

ZIP SCREEN 
110

ZIP SCREEN 
130

Maks. szerokość cm 300 400 500

Maks. wysokość cm 250 300 500

KASETA
KWADRATOWA

KASETA
PÓŁOKRĄGŁA 

LISTWA 
DOLNA

PROWADNICA 
BOCZNA 

PROWADNICA
BOCZNA SWBS 

262

SCREENY 130 - GPZ U A/M

Quadro
Square    

Tondo
Round          

SWBS

500
cm

500
cm

max

2

IT  Tenda con cassonetto da 130mm disponibile nelle varianti  
Quadro e Tondo, dotata di sistema di guida ZIP. Adatta per installazioni 
su infissi, sia a nicchia che a parete; veloce ed agevole da installare ed 
ispezionare. La guida è composta da due profili: supporto e copertina; è 
sviluppata per sistemi sia ad argano che motorizzati.  

EN   130mm cassette screen available in Square and Round  versions, 
equipped with ZIP guide system and self-standing cassette. Suitable 
for both niche and wall installation of fixtures; fast and easy to install 
and inspect. The guide is composed by two profiles: support and cover; 
developed both for manual and motorized systems.

FR   Store avec un coffre de 130mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé d’un système de guide ZIP.  Il s’adapte pour son 
installation aux bâtis, à niche ou à mur. Il est rapide et facile à installer et 
inspecter. Le guide est composé de deux profils: porteur et couverture; 
il a été développé pour des systèmes à treuil ou motorisé.

DE   Senkrechtmarkise mit eckigem oder rundem 130mm Kasten, 
ZIP-System und freitragender Hülse. Geeignet für Montage in Türen- 
und Fensterrahmen, sowohl in Nische als auch an der Wand. Schnelle 
Befestigung und einfache Wartung. Die Führungsschiene besteht aus 
zwei Profilen: Montage- und Abdeckungsprofil. Bedienbar mit Getriebe 
oder Motor.

ES   Toldo con cofre de 130mm disponible en las variantes 
Cuadrado y Redondo, dotada de sistema de guía ZIP. Adaptada para 
instalaciones sobre fijos, sea entreparedes o a frontal, rápida y ágil 
de instalar y inspeccionar. La guía está compuesta por dos perfiles: 
soporte y cubierta, está desarrollada para sistemas tanto manuales 
como motorizados.
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Quadro
Square    

Tondo
Round          

300
cm

600
cm

250
cm

250
cm

max

max

2

IT  Tenda con cassonetto da 85mm disponibile nelle varianti Quadro 
e Tondo, dotata di sistema di guida ZIP e cassonetto autoportante. 
Realizzabile sia nella versione singola che doppia.

EN   85mm cassette screen available in Square and Round versions, 
equipped with ZIP guide profile and self-standing cassette. It’s available 
both in  single and in double version.

FR   Store avec un coffre de 85mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé de guide ZIP et coffre autoportante. Disponible 
avec une simple coulisse ou une double (avec coffre unique).

DE   Senkrechtmarkise mit 85mm Kasten in eckig und rund-Formen 
erhältlich und mit mit ZIP-Führung. Verfügbar in zwei Ausführungen: 
Einzelanlage und gekoppelte Anlage.

ES   Toldo con cofre de 85mm disponible en las variantes Cuadrado 
y Redondo, dotada de sistema de guía ZIP y cajón autoportante. 
Realizable tanto en la versión simple como en la doble.

130

SCREENY 110 - GPZ C

Quadro
Square    

Tondo
Round          

SWBS

400
cm

300
cm

max

3

IT  Tenda con cassonetto da 110mm disponibile nelle varianti 
Quadro e Tondo, dotata di sistema di guida ZIP, composta da due profili 
con compensazione fino ad un max di 25 mm su ogni guida. Adatta per 
applicazioni che presentano fuori squadra, per installazione a nicchia 
o parete.

EN   110mm cassette screen available in Square and Round versions, 
equipped with ZIP guide system composed by two profiles with a 25mm 
maximum compensation on each guide.  Suitable for applications that 
are out of square, for niche or wall installation.

FR   Store avec un coffre de 110mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé d’un système de guide ZIP; composé de deux 
profils de compensation, pour installation niche ou mur, il est indiqué 
pour applications difficiles. La compensation arrive jusqu’a un maximum 
de 25mm par chaque guide.

DE   Senkrechtmarkise mit eckigem oder rundem 110mm Kasten 
und  ZIP-System. Jede Führungsschiene kann eine bis 25mm 
Rechtwinkligkeitsabweichung der Wand ausgleichen. Nischen- und 
Wandmontage.

ES   Toldo con cofre de 110mm disponible en las variantes Cuadrado 
y Redondo, dotada de sistema de guía ZIP, compuesta de dos perfiles 
compensadores hasta un máximo de 25 mm sobre cada guia. Adaptada 
para aplicaciones que presentan descuadres, para instalaciones 
entreparedes o frontal.
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SCREENY 110 - GPZ C

Quadro
Square    

Tondo
Round          

SWBS

400
cm

300
cm

max

3

IT  Tenda con cassonetto da 110mm disponibile nelle varianti 
Quadro e Tondo, dotata di sistema di guida ZIP, composta da due profili 
con compensazione fino ad un max di 25 mm su ogni guida. Adatta per 
applicazioni che presentano fuori squadra, per installazione a nicchia 
o parete.

EN   110mm cassette screen available in Square and Round versions, 
equipped with ZIP guide system composed by two profiles with a 25mm 
maximum compensation on each guide.  Suitable for applications that 
are out of square, for niche or wall installation.

FR   Store avec un coffre de 110mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé d’un système de guide ZIP; composé de deux 
profils de compensation, pour installation niche ou mur, il est indiqué 
pour applications difficiles. La compensation arrive jusqu’a un maximum 
de 25mm par chaque guide.

DE   Senkrechtmarkise mit eckigem oder rundem 110mm Kasten 
und  ZIP-System. Jede Führungsschiene kann eine bis 25mm 
Rechtwinkligkeitsabweichung der Wand ausgleichen. Nischen- und 
Wandmontage.

ES   Toldo con cofre de 110mm disponible en las variantes Cuadrado 
y Redondo, dotada de sistema de guía ZIP, compuesta de dos perfiles 
compensadores hasta un máximo de 25 mm sobre cada guia. Adaptada 
para aplicaciones que presentan descuadres, para instalaciones 
entreparedes o frontal.
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SCREENY 110 - GPZ C

Quadro
Square    

Tondo
Round          

SWBS

400
cm

300
cm

max

3

IT  Tenda con cassonetto da 110mm disponibile nelle varianti 
Quadro e Tondo, dotata di sistema di guida ZIP, composta da due profili 
con compensazione fino ad un max di 25 mm su ogni guida. Adatta per 
applicazioni che presentano fuori squadra, per installazione a nicchia 
o parete.

EN   110mm cassette screen available in Square and Round versions, 
equipped with ZIP guide system composed by two profiles with a 25mm 
maximum compensation on each guide.  Suitable for applications that 
are out of square, for niche or wall installation.

FR   Store avec un coffre de 110mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé d’un système de guide ZIP; composé de deux 
profils de compensation, pour installation niche ou mur, il est indiqué 
pour applications difficiles. La compensation arrive jusqu’a un maximum 
de 25mm par chaque guide.

DE   Senkrechtmarkise mit eckigem oder rundem 110mm Kasten 
und  ZIP-System. Jede Führungsschiene kann eine bis 25mm 
Rechtwinkligkeitsabweichung der Wand ausgleichen. Nischen- und 
Wandmontage.

ES   Toldo con cofre de 110mm disponible en las variantes Cuadrado 
y Redondo, dotada de sistema de guía ZIP, compuesta de dos perfiles 
compensadores hasta un máximo de 25 mm sobre cada guia. Adaptada 
para aplicaciones que presentan descuadres, para instalaciones 
entreparedes o frontal.
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Quadro
Square    

Tondo
Round          

SWBS

400
cm

300
cm

max

3

IT  Tenda con cassonetto da 110mm disponibile nelle varianti 
Quadro e Tondo, dotata di sistema di guida ZIP, composta da due profili 
con compensazione fino ad un max di 25 mm su ogni guida. Adatta per 
applicazioni che presentano fuori squadra, per installazione a nicchia 
o parete.

EN   110mm cassette screen available in Square and Round versions, 
equipped with ZIP guide system composed by two profiles with a 25mm 
maximum compensation on each guide.  Suitable for applications that 
are out of square, for niche or wall installation.

FR   Store avec un coffre de 110mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé d’un système de guide ZIP; composé de deux 
profils de compensation, pour installation niche ou mur, il est indiqué 
pour applications difficiles. La compensation arrive jusqu’a un maximum 
de 25mm par chaque guide.

DE   Senkrechtmarkise mit eckigem oder rundem 110mm Kasten 
und  ZIP-System. Jede Führungsschiene kann eine bis 25mm 
Rechtwinkligkeitsabweichung der Wand ausgleichen. Nischen- und 
Wandmontage.

ES   Toldo con cofre de 110mm disponible en las variantes Cuadrado 
y Redondo, dotada de sistema de guía ZIP, compuesta de dos perfiles 
compensadores hasta un máximo de 25 mm sobre cada guia. Adaptada 
para aplicaciones que presentan descuadres, para instalaciones 
entreparedes o frontal.
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SCREENY 110 - GPZ C

Quadro
Square    

Tondo
Round          

SWBS

400
cm

300
cm

max

3

IT  Tenda con cassonetto da 110mm disponibile nelle varianti 
Quadro e Tondo, dotata di sistema di guida ZIP, composta da due profili 
con compensazione fino ad un max di 25 mm su ogni guida. Adatta per 
applicazioni che presentano fuori squadra, per installazione a nicchia 
o parete.

EN   110mm cassette screen available in Square and Round versions, 
equipped with ZIP guide system composed by two profiles with a 25mm 
maximum compensation on each guide.  Suitable for applications that 
are out of square, for niche or wall installation.

FR   Store avec un coffre de 110mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé d’un système de guide ZIP; composé de deux 
profils de compensation, pour installation niche ou mur, il est indiqué 
pour applications difficiles. La compensation arrive jusqu’a un maximum 
de 25mm par chaque guide.

DE   Senkrechtmarkise mit eckigem oder rundem 110mm Kasten 
und  ZIP-System. Jede Führungsschiene kann eine bis 25mm 
Rechtwinkligkeitsabweichung der Wand ausgleichen. Nischen- und 
Wandmontage.

ES   Toldo con cofre de 110mm disponible en las variantes Cuadrado 
y Redondo, dotada de sistema de guía ZIP, compuesta de dos perfiles 
compensadores hasta un máximo de 25 mm sobre cada guia. Adaptada 
para aplicaciones que presentan descuadres, para instalaciones 
entreparedes o frontal.
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Opatentowana KASETA z linii „Screeny”, wykorzystująca 
tylko jeden profi l, zapewnia podw�jny montaż na 
�cianie i sufi cie przy prostym obrocie kasety. Łatwy 
demontaż ułatwia szybki serwis i konserwację 
produktu.
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Profilo singolo-doppio installazione - Single profile-double installation - Profil simple ou double 
installation - Ein Profil, zwei Montagen  - Perfil sencillo-doble instalación 

Montaggio a parete - Wall installation

Rotazione del cassonetto - Rotation of the cassette

Il CASSONETTO della linea “Screeny”, brevettato 
da BAT, con l’utilizzo di un unico profilo, permette 
con una semplice rotazione del cassonetto, la doppia 
installazione: parete/soffitto.

The CASSETTE of the “Screeny” line, patented by 
BAT, using only a single profile provides the double 
installation to the wall and the ceiling with a simple 
rotation of the cassette

Le COFFRE de la ligne “Screeny”, brevet BAT, avec 
l’utilisation d’un profil de coffre unique permet avec une 
simple rotation du profil l’installation façade et plafond

Der patentierte KASTEN von Screeny ermöglicht 
durch die Drehung eines einzigen Montagenprofils 
zwei verschidene Montagensituationen: Wand-und 
Deckenmontage.

El CAJÓN de la línea “Screeny”, patentado por Bat, con 
la utilización de un único perfil, permite con la simple 
rotación del mismo la doble instalación: pared o techo.

Montaggio a soffitto  - Ceiling installation

Supporto cassonetto non in vista - Cassette support not in sight - Support de fixation invisible - 
Unsichtbare Kastenkonsole - Soporte cajón oculto

La Linea Screeny ha portato ad una notevole riduzione della distanza 
tra cassonetto e soffitto, grazie all’utilizzo di una particolare staffa a 
scomparsa dietro il profilo copertina.

Screeny Line led to a significant reduction of the distance between the 
cassette and the ceiling thanks to the use of a particular foldaway bracket 
behind the cover profile.

Dans la gamme Screeny  la distance entre le coffre et le plafond est 
réduite, ceci grace à l’utilisation d’un support complètement caché 
derrière le profil capot.

Screeny Produktlinie hat den Abstand zwischen Kasten und Decke 
deutlich verringert: die neue Konsole verschwindet hinter das 
Abdeckungsprofil.

La linea Screeny ha traido una notable reducción de la distancia entre 
el cajón y el techo, gracias a la utilización de un soporte particular que 
queda dentro del perfil de cubierta. Door de platte muursteun is de 
montageafstand van de muur\plafond en de cassette zo klein mogelijk.

Sistema tradizionale -   Traditional system   Linea Screeny - Screeny line

1mm~10mm

EP 2388429 AI

pt P A T E N T E D
TECHNOLOGY

SCREENY 55-110-130-150 PUNTI DI FORZA 
STRENGTH - POINT DE FORCE - STÄRKEN - PUNTO DE FUERZA

EP 2388429 AI

pt P A T E N T E D
TECHNOLOGY
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SCREENY 85 - GPZ S

Quadro
Square    

Tondo
Round          

300
cm

600
cm

250
cm

250
cm

max

max

2

IT  Tenda con cassonetto da 85mm disponibile nelle varianti Quadro 
e Tondo, dotata di sistema di guida ZIP e cassonetto autoportante. 
Realizzabile sia nella versione singola che doppia.

EN   85mm cassette screen available in Square and Round versions, 
equipped with ZIP guide profile and self-standing cassette. It’s available 
both in  single and in double version.

FR   Store avec un coffre de 85mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé de guide ZIP et coffre autoportante. Disponible 
avec une simple coulisse ou une double (avec coffre unique).

DE   Senkrechtmarkise mit 85mm Kasten in eckig und rund-Formen 
erhältlich und mit mit ZIP-Führung. Verfügbar in zwei Ausführungen: 
Einzelanlage und gekoppelte Anlage.

ES   Toldo con cofre de 85mm disponible en las variantes Cuadrado 
y Redondo, dotada de sistema de guía ZIP y cajón autoportante. 
Realizable tanto en la versión simple como en la doble.
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wall bracket cassette

vista dall’alto - top view

vista dall’alto 
top view

guida a nicchia - niche guide

QUADRO - SQUARE
A-A

guida a parete - wall guide

  AUTOPORTANTE SINGOLO - SINGLE FREESTANDING

  AUTOPORTANTE DOPPIO - DOUBLE FREESTANDING
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TONDO - ROUND
A-A

vista posteriore - rear view
cassonetto unico - single cassette 

vista posteriore - rear view 
cassonetto separato - separate cassette 

vista dall’alto - top view vista dall’alto  - top view

guida a nicchia - niche guide

QUADRO - SQUARE
A-A

guida a parete - wall guide guida a parete (modulo doppio) - wall guide (double module)
C-C

SCREENY 85 - GPZ S

ZIP SCREEN 85 
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SCREENY 110 - GPZ U M      

Quadro
Square    

Tondo
Round          

SWBS

400
cm

300
cm

max

3

IT  Tenda con cassonetto da 110mm disponibile nelle varianti Quadro 
e Tondo dotata di sistema di guida ZIP e cassonetto autoportante. 
Adatta per installazioni su infissi, sia a nicchia che a parete; veloce 
ed agevole da installare ed ispezionare. La guida è composta da due 
profili: supporto e copertina; è sviluppata per i soli sistemi motorizzati 
riducendo la larghezza a 36 mm.

EN   110mm cassette screen available in Square and Round versions, 
equipped with ZIP guide system and self-standing cassette. Suitable 
for both niche and wall installation of fixtures; fast and easy to install 
and inspect. The guide is composed by two profiles: support and cover; 
developed only for motorized systems reducing the width at 36mm.

FR   Store avec un coffre de 110mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé d’un système de guide ZIP et d’un coffre 
autoportante.  Il s’adapte pour son installation aux bâtis, à niche ou à 
mur. Il est rapide et facile à installer et inspecter. Le guide est composé 
de deux profils: porteur et couverture;  il a été développé pour seuls 
systèmes motorisés en reduisant la largeur de 36 mm.

DE   Senkrechtmarkise mit eckigem oder rundem 110mm Kasten, 
ZIP-System und freitragender Hülse. Geeignet für Montage in Türen- 
und Fensterrahmen, sowohl in Nische als auch an der Wand. Schnelle 
Befestigung und einfache Wartung. Die Führungsschiene besteht 
aus zwei Profilen: Montage- und Abdeckungsprofil. Die schmalere 
Führungsschiene (36mm) wurde ausschließlich für Anlagen mit Motor 
entwickelt.

ES   Toldo con cofre de 110mm disponible en las variantes Cuadrado 
y Redondo, dotada de sistema de guía ZIP y cajón autoportante. 
Adaptada para instalaciones sobre fijos, sea entreparedes o a frontal, 
rápida y ágil de instalar y inspeccionar. La guía está compuesta por 
dos perfiles: soporte y cubierta, está desarrollada solo para sistemas 
motorizados reduciendo la línea en 36 mm.
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QUADRO - SQUARE
A-A

vista posteriore - rear view 

guida a nicchia - niche guide
B-B

TONDO - ROUND
A-A 

guida a parete - wall guide
B-B

vista dall’alto - top view 
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  MONTAGGIO PARETE - WALL INSTALLATION

  MONTAGGIO SOFFITTO - CEILING INSTALLATION
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QUADRO - SQUARE
A-A

vista posteriore - rear view 

guida a nicchia - niche guide
B-B

TONDO - ROUND
A-A 

guida a parete - wall guide
B-B

vista dall’alto - top view 

SCREENY 110 - GPZ U M

ZIP SCREEN 110
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SCREENY 130 - GPZ U M

Quadro
Square    

Tondo
Round          

SWBS

500
cm

500
cm

max

2

IT  Tenda con cassonetto da 130mm disponibile nelle varianti 
Quadro e Tondo, dotata di sistema di guida ZIP. Adatta per installazioni 
su infissi, sia a nicchia che a parete; veloce ed agevole da installare ed 
ispezionare. La guida è composta da due profili: supporto e copertina; è 
sviluppata per i soli sistemi motorizzati riducendo la larghezza a 36 mm.

EN   130mm cassette screen available in Square and Round versions, 
equipped with ZIP guide system and self-standing cassette. Suitable 
for both niche and wall installation of fixtures; fast and easy to install 
and inspect. The guide is composed by two profiles: support and cover; 
developed only for motorized systems reducing the width at 36mm.

FR  Store avec un coffre de 130mm disponible dans les variantes 
Carré et Rond, equipé d’un système de guide ZIP.  Il s’adapte pour 
son installation aux bâtis, à niche ou à mur. Il est rapide et facile à 
installer et inspecter. Le guide est composé de deux profils: porteur 
et couverture;  il a été développé pour seuls systèmes motorisés en 
reduisant la largeur de 36 mm.

DE   Senkrechtmarkise mit eckigem oder rundem 130mm Kasten, 
ZIP-System und freitragender Hülse. Geeignet für Montage in Türen- 
und Fensterrahmen, sowohl in Nische als auch an der Wand. Schnelle 
Befestigung und einfache Wartung. Die Führungsschiene besteht 
aus zwei Profilen: Montage- und Abdeckungsprofil. Die schmalere 
Führungsschiene (36mm) wurde ausschließlich für Anlagen mit Motor 
entwickelt.

ES   Toldo con cofre de 130mm disponible en las variantes Cuadrado y 
Redondo, dotada de sistema de guía ZIP. Adaptada para instalaciones 
sobre fijos, sea entreparedes o a frontal, rápida y ágil de instalar y 
inspeccionar. La guía está compuesta por dos perfiles: soporte y 
cubierta, está desarrollada solo para sistemas motorizados reduciendo 
la línea en 36 mm.
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vista posteriore - rear view 

guida a nicchia - niche guide
B-B

TONDO - ROUND
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guida a parete - wall guide
B-B

vista dall’alto - top view 

  MONTAGGIO PARETE - WALL INSTALLATION

  MONTAGGIO SOFFITTO - CEILING INSTALLATION
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Unikalny system blokady listwy dolnej pozwala na napięcie materiału 
i znacznie większą odporność na wiatr. 

SYSTEM OCHRONY PRZED WIATREM SWBS
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STEROWANIE

LT 50 JET 230V 
• Napęd wykorzystujący technologię przewodową 

• Możliwość poszerzenia o technologię radiową

• Regulacja górnego i dolnego położenia krańcowego za pomocą przełącznika 

• Programowanie położeń krańcowych przy pomocy przełącznika

• Szybkie ustawianie położeń krańcowych za pomocą wciskanych przycisków 
regulacyjnych

• Detekcja przeszkód podczas opuszczania

Elektryczne

Nominalne Napięcie / Częstotliwość 230 V / 50 Hz 

Mechaniczne  

Prędkość nominalna 32 rpm

Nominalny moment obrotowy 10 Nm

Standard  

Stopień ochrony IP44

Klasa izolacji Class I

Inne  

Temperatura pracy -25°C do +60 °C

ALTUS 50 RTS 230V 
• Napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym 

• Regulacje położeń krańcowych wykonywane za pomocą 
nadajników lub pilotów 

• Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej.

• Jedno kliknięcie przycisku „my” ustawia osłonę 
w zaprogramowanym uprzednio położeniu

• Kompatybilność z Tahoma

Technologia

Częstotliowść radiowa 433,42 MHz

Elektryczne  

Nominalne Napięcie / Częstotliwość 230 V / 50 Hz 

Mechaniczne  

Prędkość nominalna 17 rpm

Nominalny moment obrotowy 6 Nm

Standard  

Stopień ochrony IP44

Klasa izolazcji Class I

Inne  

Temperatura pracy -10°C do +40 °C

MAESTRIA 50 WT 230V 
• Napęd wykorzystujący technologię przewodową 

• Możliwość poszerzenia o technologię radiową

• Regulacja górnego i dolnego położenia krańcowego za pomocą przełącznika 

• Programowanie położeń krańcowych przy pomocy przełącznika

• Automatyczne określenie położeń skrajnych i zapisanie położeń krańcowych 5 
mm przed położeniami skrajnymi 

• Detekcja przeszkód podczas opuszczania

Elektryczne

Nominalne Napięcie / Częstotliwość 230 V / 50 Hz 

Mechaniczne  

Prędkość nominalna 17 rpm

Nominalny moment obrotowy 10 Nm

Standard  

Stopień ochrony IP44

Klasa izolacji Class I

Inne  

Temperatura pracy -25°C do +60 °C

MAESTRIA +50 IO 230V
• Napęd sterowany radiowo w technologii io-homecontrol® 

• Elektroniczny układ wyłączników krańcowych

• Regulacja położeń krańcowych za pomocą nadajnika io

• Możliwość zaprogramowania pozycji komfortowej, jedno 
kliknięcie przycisku „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym 
uprzednio położeniu 

• Detekcja przeszkód podczas opuszczania  

• Kompatybilność z TaHoma oraz Connexoon

Technologia

Częstotliwość radiowa 868–870 MHz

Elektryczne  

Nominalne Napięcie / Częstotliwość 230 V / 50 Hz 

Mechaniczne  

Prędkość nominalna 32 rpm

Nominalny moment obrotowy 6Nm/10Nm/15Nm

Standard  

Stopień ochrony IP44

Klasa izolacji Class I

Inne  

Temperatura pracy -25°C do +60 °C
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Si
tu

o
 1

 R
TS

 

Pilot Telis 1 RTS umożliwia zarządzanie jednym 
urządzeniem Somfy w technologii RTS

• Komfortowe sterowanie urządzeniem Somfy 
z dowolnego miejsca w domu

• Poręczne kształty zapewniają komfort użytkowania

• Ergonomicznie zaprojektowane przyciski

• Dyskretny uchwyt na ścianę

• Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa 
„my” ustawia osłonę w zaprogramowanym 
uprzednio położeniu

• Bezprzewodowy, zasilany bateriami

• Informacja i niskim stanie naładowania baterii 

Si
tu

o
  

5 
R

TS
 

Pilot Situo 5 RTS umożliwia sterowanie maksymalnie 
pięcioma napędami Somfy w technologii RTS. 

• Komfortowe sterowanie urządzeniem lub grupą 
produktów Somfy z dowolnego miejsca w domu

• Poręczne kształty zapewniają komfort użytkowania

• Ergonomicznie zaprojektowane przyciski

• Przycisk służący do wybierania kanałów

• Dyskretny uchwyt na ścianę

• Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa 
„my” ustawia osłonę w zaprogramowanym 
uprzednio położeniu

• Bezprzewodowy , zasilany bateriami

• Informacja i niskim stanie naładowania baterii

Si
tu

o
 1

 I
O

 

Pilot Situo 1 IO dedykowany do napędów 
wykorzystujących dwukierunkowy system radiowy io-
homecontrol®

• Umożliwia sterowanie jednym lub grupą urządzeń 
obsługiwanych jednocześnie

• Dyskretny uchwyt na ścianę

• Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa 
„my” ustawia osłonę w zaprogramowanym 
uprzednio położeniu

• Bezprzewodowy, zasilany bateriami

• Informacja o niskim stanie naładowania baterii 

Si
tu

o
 5

 I
O Situo 5 IO to pilot 5-kanałowy dedykowany do 

napędów wykorzystujących dwukierunkowy system 
radiowy io-homecontrol®

• Umożliwia sterowanie jednym lub grupą urządzeń 

• Dyskretny uchwyt na ścianę

• Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa 
„my” ustawia osłonę w zaprogramowanym 
uprzednio położeniu

• Dioda LED wskazująca wybór kanału 

• Bezprzewodowy, zasilany bateriami

• Informacja o niskim stanie naładowania baterii 

STEROWANIE |  PILOTY 
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Pilot Telis 1 Mod/Var dedykowany do napędów 
żaluzjowych wykorzystujących system radiowy

• Umożliwia sterowanie jednym lub grupą urządzeń 
obsługiwanych jednocześnie

• Innowacyjna rolka przewijania (scroll) do 
precyzyjnej regulacji kata ustawienia lameli 

• Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa 
„my” ustawia osłonę w zaprogramowanym 

uprzednio położeniu

• Bezprzewodowy, zasilany bateriami

Te
lis

 4
 M

o
d

/
V

ar Pilot 5-kanałowy dedykowany do napędów 
żaluzjowych wykorzystujących system radiowy

• Możliwa obsługa pojedynczych urządzeń lub grup 
urządzeń obsługiwanych jednocześnie

• Innowacyjna rolka przewijania (scroll) do 
precyzyjnej regulacji kata ustawienia lameli 

• Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa 
„my” ustawia osłonę w zaprogramowanym 
uprzednio położeniu

• Dioda LED wskazująca wybór kanału 

• Bezprzewodowy, zasilany bateriami
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Bezprzewodowy nadajnik naściennym służący do 
sterowania jednym urządzeniem Somfy w technologii RTS

• Obsługa poprzez klawisze przyciskowe

• Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia

• Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa 
„my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio 
położeniu

• Przycisk programujący znajduje się na odwrocie modułu 

• Płytka mocująca umożliwia prosty i szybki montaż na 
ścianie, podtynkowe gniazdo instalacyjne nie jest już 
wymagane

• Bezprzewodowy – zasilany bateriami

• Kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami RTS
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Bezprzewodowy nadajnik naściennym służący do 
sterowania  jednym lub większą ilością napędów Somfy 
w technologii RTS

• Obsługa poprzez klawisze przyciskowe

• Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia

• Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa 
„my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio 
położeniu

• Przycisk programujący znajduje się na odwrocie modułu 

• Płytka mocująca umożliwia prosty i szybki montaż na 
ścianie, podtynkowe gniazdo instalacyjne nie jest już 
wymagane

• Bezprzewodowy – zasilany bateriami

• Kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami RTS

C
en

tr
al

is
 I

B Przełącznik Centralis IB do automatyki przewodowej 
służący do sterowania jednego lub więcej napędów 

• Możliwa obsługa pojedynczego lub grupy urządzeń

• Obsługa poprzez klawisze przyciskowe

• Użytkowanie: góra, stop, dół

• Montaż w standardowej puszcze podtynkowej

str. 
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177
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STEROWANIE PRZEWODOWE - PRZEŁĄCZNIKI 
Nr ref. 1 800 191 INTEO INIS UNO – z podtrzymaniem napięcia

• Przełącznik do sterowania napędami 
przewodowymi 230 V, montowany 
wewnątrz pomieszczeń.

• Z podtrzymaniem napięcia: jednokrotne naciśnięcie 
na przycisk Góra lub Dół uruchamia mechanizm 
i powoduje podawanie napięcia na kierunek Góra 
lub Dół napędu przewodowego.

• Montaż w puszcze podtynkowej ref. 9128033, 9128765, 9660215.
• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244, 9998001, 9998000, 9102073, 9102004.

Długość:  80 mm
Szerokość:  80 mm
Głębokość:  27 mm
Waga:  0,060 kg 

Nr ref. 1 800 012 INTEO INIS UNO – bez podtrzymania napięcia
• Przełącznik do sterowania napędami 

przewodowymi 230 V,montowany wewnątrz 
pomieszczeń.

• Bez podtrzymania napięcia: przycisk Góra 
lub Dół należy przytrzymać do momentu 
zakończenia operacji.

• Montaż w puszcze podtynkowej ref. 9128033, 9128765, 9660215.
• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244, 9998001, 9998000, 9102073, 9102004.

Długość:  80 mm
Szerokość:  80 mm
Głębokość:  27 mm
Waga:  0,060 kg 

Nr ref. 1 800 192 INTEO INIS DUO – z podtrzymaniem napięcia
• Podwójny przełącznik do sterowania napędami 

przewodowymi 230 V, montowany wewnątrz 
pomieszczeń.

• Można sterować 2 roletami indywidualnie 
za pomocą jednego przełącznika.

• Z podtrzymaniem napięcia: jednokrotne naciśnięcie 
na przycisk Góra lub Dół uruchamia mechanizm 
i powoduje podawanie napięcia na kierunek Góra lub Dół napędu przewodowego.

• Montaż w puszcze podtynkowej ref. 9128033, 9128765, 9660215.
• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244, 9998001, 

9998000, 9102073, 9102004.
 

Długość:  80 mm
Szerokość: 80 mm
Głębokość: 27 mm 

Nr ref. 1 800 025 INTEO INIS DUO – bez podtrzymania napięcia
• Podwójny przełącznik do sterowania napędami 

przewodowymi 230 V, montowany wewnątrz 
pomieszczeń.

• Można sterować 2 roletami indywidualnie 
za pomocą jednego przełącznika.

•
 
Bez podtrzymania napięcia: przycisk Góra 
lub Dół należy przytrzymać do momentu zakończenia operacji.

• Montaż w puszcze podtynkowej ref. 9128033, 9128765, 9660215.
 

Długość:  80 mm
Szerokość: 80 mm
Głębokość: 27 mm 

Nr ref. 1 800 019 INIS KEO PODTYNKOWY z podtrzymaniem napięcia
• Przełącznik do sterowania 

napędami przewodowymi 230 V,
montowany wewnątrz pomieszczeń.

• Bez podtrzymania napięcia: przycisk 
Góra lub Dół należy przytrzymać 
do momentu zakończenia operacji.

• Montaż w puszcze podtynkowej 
ref. 9128033, 9128765, 9660215.

• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244. 

Kolor wykończenia: Biały
Długość:  80 mm
Szerokość: 80 mm
Głębokość: 27 mm 

Nr ref. 1 800 018 INIS KEO PODTYNKOWY bez podtrzymania napięcia
• Przełącznik do sterowania 

napędami przewodowymi 230 V,
montowany wewnątrz pomieszczeń.

• Bez podtrzymania napięcia: przycisk 
Góra lub Dół należy przytrzymać 
do momentu zakończenia operacji.

• Montaż w puszcze podtynkowej 
ref. 9128033, 9128765, 9660215. 

 

• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244.
 

 

Kolor wykończenia: Szary i biały
Długość:  80 mm
Szerokość: 80 mm
Głębokość: 27 mm 

Nr ref. 1 800 031 INIS KEO NATYNKOWY z podtrzymaniem napięcia 
• Przełącznik do sterowania napędami 

przewodowymi 230 V, montowany 
wewnątrz pomieszczeń.

• Z podtrzymaniem napięcia: jednokrotne 
naciśnięcie na przycisk Góra lub Dół 
uruchamia mechanizm i powoduje 
podawanie napięcia na kierunek 
Góra lub Dół napędu przewodowego.

• Obudowa natynkowa zintegrowana.

Kolor wykończenia: Szary i biały

Długość:  80 mm
Szerokość:  80 mm
Głębokość: 27 mm 

Nr ref. 1 800 030 INIS KEO NATYNKOWY bez podtrzymania napięcia
• Przełącznik do sterowania napędami 

przewodowymi 230 V, montowany 
wewnątrz pomieszczeń.

• Bez podtrzymania napięcia: przycisk 
Góra lub Dół należy przytrzymać 
do momentu zakończenia operacji.

• Obudowa natynkowa zintegrowana.
Kolor wykończenia: Szary i biały
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• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244, 9998001, 
9998000, 9102073, 9102004.

STEROWANIE PRZEWODOWE 
– PRZEŁĄCZNIKI DO ŻALUZJI I DACHÓW ŻALUZJOWYCH

Nr ref. 1 800 004*

NA*

INIS UNO DO REGULACJI LAMEL ŻALUZJI + PAZURKI
• Przełącznik do sterowania napędami 

przewodowymi 230 V, montowany wewnątrz 
pomieszczeń.

• Sterowanie indywidualne 1 żaluzją.
• 5 pozycji: 2 pozycje z podtrzymaniem, 

2 pozycje bez podtrzymania do obrotu lamelami, 
1 pozycja stop.

 

• Montaż w puszcze podtynkowej ref. 9128033, 9128765, 9660215.
• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244.

Napięcie zasilania:  230V - 50Hz V
Długość:  80 mm
Szerokość:  80 mm
Głębokość:  27 mm

Nr ref. 1 800 005* INIS DUO DO REGULACJI LAMEL ŻALUZJI + PAZURKI
• Podwójny przełącznik do sterowania 

napędami przewodowymi 230 V, 
montowany wewnątrz pomieszczeń.

 • Sterowanie indywidualne 2 żaluzjami.
• 5 pozycji: 2 pozycje z podtrzymaniem, 

2 pozycje bez podtrzymania do obrotu 
lamelami, 1 pozycja stop.

• Montaż w puszcze podtynkowej 
ref. 9128033, 9128765, 9660215.

• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244.
• Przełącznik zalecany do sterowania żaluzjami 

fasadowymi i żaluzjami wewnętrznymi 
z lamelami 50 mm.

Napięcie zasilania:  230V - 50Hz V
Długość:  80 mm
Szerokość: 80 mm
Głębokość:  27 mm

Nr ref. 1 800 002 INIS UNO DO REGULACJI LAMEL ŻALUZJI
• Sterowanie indywidualne 1 żaluzją.
• 5 pozycji: 2 pozycje z podtrzymaniem, 

2 pozycje bez podtrzymania do obrotu lamelami, 
1 pozycja stop.

• Montaż w puszcze podtynkowej 
ref. 9128033, 9128765, 9660215.

• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244.

Napięcie zasilania: 230V - 50Hz V
Długość:  80 mm

Szerokość:  80 mm
Głębokość:  27 mm

Nr ref. 1 800 001 INIS DUO DO REGULACJI LAMEL ŻALUZJI
• Sterowanie indywidualne 2 żaluzjami.
• 5 pozycji: 2 pozycje z podtrzymaniem, 

2 pozycje bez podtrzymania do obrotu lamelami, 
1 pozycja stop.

• Montaż w puszcze podtynkowej 
ref. 9128033, 9128765, 9660215.

• Montaż w puszce natynkowej ref. 9001244.
• Przełącznik zalecany do sterowania żaluzjami 

fasadowymi i żaluzjami wewnętrznymi z lamelami 50 mm.

Napięcie zasilania:  230V - 50Hz V
Długość: 80 mm
Szerokość:  80 mm
Głębokość: 27 mm
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* Termin dostawy ustalany indywidualnie.
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Tahoma®  
Premium

Zarządzanie  
domem  

przez internet

 

Pragniesz automatycznie otwierać i zamykać rolety oraz osłony przeciwsłoneczne, załączać ogrzewanie z trasy lub odbierać komunikaty 
czujników bezpieczeństwa na smartfonie? To i wiele więcej umożliwia TaHoma® Premium. 
Do systemu tego można podłączyć ponad 100 różnych produktów z asortymentu Somfy oraz aplikacje wiodących producentów urządzeń domowych. 

OKNA

TARAS

Żaluzje fasadowe

Rolety

Ekrany/markizy pionowe

Wewnętrzne ochrony 
przeciwsłoneczne

Zasłony
Okna dachowe Okna uchylne

Drzwi typu HST
Okna przechylne

Okiennice

Oświetlenie

Czujniki 
temperatury

Alarm

Kamery

Czujniki bezpieczeństwa

Uchwyty do okien

Czujniki dymu

Bramy  
wjazdowe

Drzwi 
wejściowe

Bramy 
 garażowe

Tarasy
Markizy

Ogród zimowy

Pergole

Czujniki 
zużycia energii

Czujniki 
światła 
słonecznego Ogrzewanie

Odbiorniki 230 V

CZUJNIKI  
I STEROWANIA

OŚWIETLENIE

BRAMY I ALARMY

Nadal brakuje sieci radiowej w domu? 
Elektryczne rolety, osłony przeciwsłoneczne, oświetlenie i inne  
odbiorniki przeważnie można doposażyć w stosowny odbiornik  
radiowy w późniejszym czasie dzięki czemu mogą stać się  
one częścią sieci domowej. 

Odbiorniki 230 

Alarm

Żaluzje fasadowe

Okna dachowe
Czujniki

Uchwyty do okien

Bramy

Okna uchylne

słonecznego Ogrzewanie

Bramy 

Wewnętrzne ochrony 

Kamery

Okiennice

Oświetlenie

Pergole

Czujniki dymu

Rolety

Czujniki bezpieczeństwa

Czujniki 

Czujniki 

Tarasy

Drzwi 

Zasłony

Ogród zimowy

To wszystko może stać się częścią  

inteligentnego domu

SMART HOME 

Inteligentny dom to rozwiązanie pozwalające na połączenie 
wszystkich instalacji takich jak rolety, żaluzje, plisy, oświetlenie, 
ogrzewanie, bramy wjazdowe i garażowe w jeden kompleksowy 
system. Możliwość tworzenia własnych scenariuszy dostosowanych 
do potrzeb i stylu życia współczesnego człowieka. Monitorowanie 
i zarządzanie tego co się dzieje w domu może odbywać się zdalnie 
z dowolnego miejsca z poziomu smartfona lub komputera. 

12

Connexoon
Aplikacje Coexoon Window (do okien), 
Access (do bram) i Terrace (do tarasu) służą 
do sterowania całymi obszarami mieszkanio-
wymi przy pomocy programatora czasowego 
lub funkcji czujników. Centrala cyfrowa 
Connexoon Box kieruje wszelkie polecenia 
drogą radiową do podłączonych napędów, 
oświetlenia i innych odbiorników elektrycznych. 
Łączy przy tym zalety sterownika automatyki 
czasowej i automatyki pogodowej  
z możliwością realizacji ustawień  
komfortowych według własnych scenariuszy. 
Do programowania wystarczy kilka kliknięć  
na smartfonie. Potencjał możliwości sterowania 
jest duży: od inteligentnego symulowania 
obecności aż po zapisywanie ulubionych 
ustawień komfortowych przy pomocy  
funkcji Snapshot. 
W zależności od potrzeb i budżetu domowego 
i budżetu istnieje możliwość doposażenia  
w poszczególne aplikacje w późniejszym czasie.

Dalsze szczegóły strona 50.

Innowacje i nowości

Terrace
(Taras)

Window
(Okna)

Access
(Bramy)

TAHOMA® PREMIUM 

Centala TaHoma® Premium to moduł umożliwiający 
zarządzanie domem w wersji smart. Umożliwia sterowanie 
połączonymi urządzeniami za pomocą  aplikacji TaHoma® 
zainstalowanej na smartfonie, tablecie, laptopie, 
a nawet smartwatch’u. Wspólpracuje z urządzeniami 
wyposażonymi w technologię io-homecontrol® oraz RTS.
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Access (do bram) i Terrace (do tarasu) służą 
do sterowania całymi obszarami mieszkanio-
wymi przy pomocy programatora czasowego 
lub funkcji czujników. Centrala cyfrowa 
Connexoon Box kieruje wszelkie polecenia 
drogą radiową do podłączonych napędów, 
oświetlenia i innych odbiorników elektrycznych. 
Łączy przy tym zalety sterownika automatyki 
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Do programowania wystarczy kilka kliknięć  
na smartfonie. Potencjał możliwości sterowania 
jest duży: od inteligentnego symulowania 
obecności aż po zapisywanie ulubionych 
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funkcji Snapshot. 
W zależności od potrzeb i budżetu domowego 
i budżetu istnieje możliwość doposażenia  
w poszczególne aplikacje w późniejszym czasie.

Dalsze szczegóły strona 50.

Innowacje i nowości

Terrace
(Taras)

Window
(Okna)

Access
(Bramy)

CONNEXOON

Centrala Connexoon Box umożliwia zdalną obsługę 
urządzeń wyposażonych w system dwukierunkowego 
sterowania io-homecontrol®.  Sterowanie połączonymi 
sieciowo urządzeniami  odbywa się za pomocą  aplikacji 
Conexoon Window zainstalowanej na smartfonie, 
tablecie czy laptopie.
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