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Somfy o wiadcza niniejszym, e urz dzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi 
przepisami dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja  zgodno ci jest dost pna pod adresem internetowym 
www.somfy.com/ce. Ilustracje nie maj  charakteru umowy. 
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Nap d Sunilus io / Sunilus screen io zosta  zaprojektowany do wszystkich typów rolet i markiz (bez 
kasety) z r czn  regulacj  po o e  kra cowych.

Co to jest io-homecontrol®?
W nap dzie Sunilus io / Sunilus screen io wykorzystano io-homecontrol® - nowy, uniwersalny i 
bezpieczny protokó  komunikacji bezprzewodowej, u ywany przez renomowanych producentów z 
bran y techniki budowlanej. Technologia io-homecontrol® umo liwia wzajemn  komunikacj  mi dzy 
wszystkimi urz dzeniami zapewniaj cymi komfort i bezpiecze stwo oraz pozwala na sterowanie 
nimi przy pomocy jednego nadajnika.
Elastyczno  i doskona a kompatybilno  systemu io-homecontrol® 
umo liwia jego dostosowanie do zmieniaj cych si  potrzeb u ytkownika. 
Najpierw mo na zadba  o automatyzacj  rolet i drzwi wej ciowych,  
potem pod czy  do systemu io-homecontrol® rolety zewn trzne i markizy, bram  wjazdow  i 
gara ow  albo o wietlenie ogrodu.
Chocia  monta  tych elementów b dzie roz o ony w czasie, pozostan  one kompatybilne z istniej c  
instalacj , dzi ki technologii io-homecontrol®, która zapewni ich wzajemn  wspó prac .
Dodatkowe informacje znajduj  si  na stronie internetowej www.io-homecontrol.com.
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2.1. Bezpiecze stwo i zakres odpowiedzialno ci
Przed zamontowaniem i u ytkowaniem produktu, nale y uwa nie przeczyta  t  instrukcj .
Ten produkt Somfy powinien by  instalowany przez specjalist  z zakresu urz dze  mechanicznych i 
automatyki w budynkach mieszkalnych, dla którego jest przeznaczona niniejsza instrukcja.
Instalator musi ponadto stosowa  si  do norm i przepisów obowi zuj cych w kraju, w którym jest 
wykonywany monta , oraz przekaza  klientom informacje dotycz ce warunków u ytkowania i 
konserwacji produktu.
U ywanie produktu poza zakresem okre lonym przez Somfy jest zabronione. Spowodowa oby ono, 
podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek figuruj cych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta 
z odpowiedzialno ci oraz utrat  gwarancji Somfy.
Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi  zgodno  tego produktu z odpowiednim wyposa eniem 
i dodatkowymi akcesoriami.

2.2. Specjalne zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa
Oprócz zalece  bezpiecze stwa opisanych w niniejszej instrukcji, nale y przestrzega  równie  
dok adnych wskazówek podanych w za czonym 
dokumencie "Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa, które 
powinny by  przestrzegane i zachowane".
1) Wy czy  zasilanie sieciowe w a ciwe dla danej markizy 

przed ka d  czynno ci  obs ugi zwi zan  z t  markiz .

W celu ochrony nap du przed uszkodzeniem, przestrzega  
nast puj cych zalece :

Nigdy nie zanurza  nap du w p ynach!2) 
Nie nara a  nap du na uderzenia!3) 
Uwa a , aby nie upu ci  nap du!4) 
Nigdy nie wierci  otworów w nap dzie!5) 
Unika  przesuwania markizy w przypadku osadzenia si  6) 
na niej szronu.

1

3

5 6

2

4

OFF

Nap d Sunilus io / Sunilus screen io musi by  zainstalowany w miejscu, w którym nie b dzie nara ony 
na dzia anie niekorzystnych czynników atmosferycznych.

3.1. Przygotowanie nap du
1) Zamontowa  adapter (A) i zabierak (B) na nap dzie.

Zmierzy  d ugo  (L1) mi dzy wewn trzn  kraw dzi  2) 
g owicy nap du a ko cówk  zabieraka.

3.2. Przygotowanie rury nawojowej
Przyci  rur  nawojow  na dan  d ugo .1) 
Wyrówna  kraw dzie rury nawojowej i usun  opi ki. 2) 
W przypadku g adkich rur nawojowych, wykona  wyci cie 3) 
zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku: 

e = 4 mm  -
h = 28 mm. -

1

2

A B

L1

L1 = …

Ø > 47

1

3

2

e h

2. BEZPIECZE STWO

3. MONTA  
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3.3. Po czenie nap du z rur  nawojow
Wsun  nap d do rury nawojowej. 1) 
W przypadku g adkich rur nawojowych ustawi  wykonane 
wyci cie na adapterze.
Ze wzgl dów bezpiecze stwa, zamocowa  rur  2) 
nawojow  do zabieraka za pomoc  4 rub gwintuj cych 
Ø 5 mm lub 4 nitów stalowych Ø 4,8 mm umieszczonych 
w odleg o ci:

co najmniej 5 mm od zewn trznej ko cówki zabieraka:  -
L1 - 5 i

najwy ej 15 mm od zewn trznej ko cówki zabieraka:  -
L1 - 15.

ruby lub nity nie mog  by  przymocowane do nap du, 
lecz tylko do zabieraka.

3.4. Monta  zespo u rura nawojowa-nap d
Zamontowa  zespó  rura nawojowa-nap d w uchwycie 1) 
monta owym kapsla rury (C).
Zamontowa  zespó  rura nawojowa-nap d w uchwycie 2) 
monta owym nap du (D).
Zale nie od typu uchwytu, za o y  pier cie  3) 
spr ysty (E) (W przypadku nap dów  85 Nm, z 
pier cieniem spr ystym, zamontowa  koniecznie 
pier cie  blokowany (F).

15 mm

5 mm

20 mmL1

1

2

C

D

E

F

1

2

3

Zawsze wykona  p tl  na przewodzie zasilaj cym, aby 
zapobiec przedostaniu si  wody do nap du!

Wy czy  zasilanie. -
Pod czy  nap d, zgodnie ze wskazówkami znajduj cymi  -
si  w poni szej tabeli:

230 V ~ 50 Hz Przewód nap du

1 Br zowy Faza (P)

2 Niebieski Neutralny (N)

3 Zielono- ó ty Uziemienie ( )

1
2
3

1
2
3

OFF

230 V
~

50 Hz

3 x 1,5 mm2

3 x 0,75 mm2

4. OKABLOWANIE
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W niniejszej instrukcji jest opisany jedynie sposób uruchomienia urz dzenia przy pomocy lokalnego 
nadajnika io Somfy typu Situo io. Informacje na temat uruchomienia urz dzenia przy u yciu innych 
nadajników io mo na znale  w odnosz cej si  do nich instrukcji.

5.1. Okre lenie wykonanych etapów regulacji
Tylko jeden nap d mo e by  zasilany jednocze nie.

W czy  zasilanie i wykona  czynno ci okre lone w 
procedurze "a" lub "b", zale nie od zachowania markizy:

a Markiza wykonuje krótki ruch
Po o enia kra cowe s  ustawione i aden nadajnik io 
Somfy nie zosta  zapisany w pami ci. 
Przej  do rozdzia u "Zapisanie w pami ci pierwszego 
lokalnego nadajnika io Somfy".
lub

b Markiza nie porusza si
Wcisn  przycisk Góra lub Dó  i wykona  czynno ci 
okre lone w procedurze "c" lub "d", zale nie od 
zachowania markizy:

c Markiza nadal si  nie porusza
Po o enia kra cowe nie s  ustawione i aden 
nadajnik io Somfy nie zosta  zapisany w pami ci.
Przej  do rozdzia u "Wst pne zapisanie w pami ci 
lokalnego nadajnika io Somfy".
lub

d  Markiza zostaje ca kowicie podniesiona lub 
opuszczona.
Po o enia kra cowe s  ustawione i nadajnik io 
Somfy zosta  zapisany w pami ci.
Przej  do rozdzia u "U ytkowanie".

5.2. Wst pne zapisanie w pami ci lokalnego nadajnika io Somfy
Wcisn  jednocze nie przyciski Góra i Dó : markiza  -
wykonuje krótki ruch, lokalny nadajnik io Somfy zostaje 
wst pnie zapisany w pami ci nap du.

5.3. Sprawdzenie kierunku obrotu nap du
Wcisn  przycisk Góra:1) 

Je eli markiza przemieszcza si  w gór , oznacza to, a) 
e kierunek obrotu jest prawid owy: przej  do rozdzia u 

"Ustawienie po o e  kra cowych".
Je eli markiza przemieszcza si  w dó , oznacza to, b) 

e kierunek obrotu jest nieprawid owy: wcisn  przycisk 
"my", przytrzymuj c go do momentu, a  markiza 
si  zacznie si  przesuwa , kierunek obrotu zostaje 
zmieniony.

Wcisn  przycisk Góra w celu sprawdzenia kierunku 2) 
obrotu.

ON

Zapisanie w pami ci 
1. lokalnego 

nadajnika io Somfy.

c lub d

Wst pne zapisanie 
w pami ci lokalnego 
nadajnika io Somfy.

U ytkowanie.

a

b

Ustawienie 
po o e  

kra cowych

1

2

5. URUCHOMIENIE 
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5.4. Ustawienie po o e  kra cowych
Nale y ustawi  górne i dolne po o enie kra cowe.
Ustawienie górnego po o enia kra cowego
1) Ustawi  markiz  w górnym po o eniu kra cowym.

Wci ni cie przycisku Góra i przytrzymanie go d u ej 
ni  2 s powoduje przesuni cie markizy w gór  ruchem 

ci g ym.
Zatrzyma  markiz  w danym miejscu.2) 
W razie potrzeby wyregulowa  po o enie markizy 3) 
przyciskami Góra lub Dó .
Wcisn  jednocze nie przyciski "my" i Dó : markiza 4) 
przesuwa si  ruchem ci g ym w dó , nie zatrzymuj c si , 
nawet gdy przyciski "my" i Dó  zostan  zwolnione.
W po owie wysoko ci wcisn  krótko przycisk "my", aby 5) 
zatrzyma  markiz  i przej  do nast pnego etapu.

Ustawienie dolnego po o enia kra cowego
Ustawi  markiz  w dolnym po o eniu kra cowym.1) 

Wci ni cie przycisku Dó  i przytrzymanie go d u ej ni  
2 s powoduje przesuni cie markizy w dó  ruchem 
ci g ym.

Zatrzyma  markiz  w danym miejscu.2) 
W razie potrzeby wyregulowa  po o enie markizy 3) 
przyciskami Góra lub Dó .
Wcisn  jednocze nie przyciski "my" i Góra: markiza 4) 
przesuwa si  ruchem ci g ym w gór , nie zatrzymuj c 
si , nawet gdy przyciski "my" i Góra zostan  zwolnione.
W po owie wysoko ci wcisn  krótko przycisk "my", aby 5) 
zatrzyma  markiz .
Ponownie wcisn  przycisk "my", przytrzymuj c go 6) 
do momentu, a  markiza si  zacznie si  przesuwa : 
po o enia kra cowe s  zapisane w pami ci. Przej  do 
rozdzia u "Zapisanie w pami ci pierwszego lokalnego 
nadajnika io Somfy".

5.5. Zapisanie w pami ci pierwszego lokalnego nadajnika io Somfy
5.5.1.  Przy pomocy lokalnego nadajnika io Somfy 

wst pnie zapisanego w pami ci
Wcisn  krótko przycisk PROG nadajnika (G): markiza  -
wykonuje krótki ruch, nadajnik zostaje zapisany w 
pami ci.

5.5.2. Po od czeniu zasilania w zwyk ym trybie
Wcisn  jednocze nie przyciski Góra i Dó  nowego 1) 
nadajnika (H) , przytrzymuj c je do momentu, a  markiza 
zacznie si  przesuwa .
Wcisn  krótko przycisk PROG nadajnika 2) (H): markiza 
wykonuje krótki ruch, nadajnik zostaje zapisany w 
pami ci.

5.6. Kontrola ustawie
Sprawdzi  ustawienie górnego i dolnego po o enia kra cowego, przy pomocy lokalnego nadajnika io  -
Somfy.

1

3

5

2

4

1

3

5

2

4

6

PROG. G

2

PROG. HH

1

Przejd  do 
nast pnego kroku
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7. USTAWIENIA DODATKOWE

7.1. Pozycja komfortowa (my)
7.1.1 Zapisanie w pami ci lub zmiana pozycji komfortowej (my)
Czynno ci do wykonania w przypadku zapisywania w pami ci 
lub zmiany pozycji komfortowej (my) s  takie same.

Ustawi  markiz  w danej pozycji komfortowej (my).1) 
Wcisn  przycisk "my", przytrzymuj c go do momentu, a  2) 
markiza si  zacznie si  przesuwa : pozycja komfortowa 
(my) zostaje zapisana w pami ci.

7.1.2. Wykasowanie pozycji komfortowej (my)
Wcisn  przycisk "my": markiza zaczyna si  przesuwa  i 1) 
zatrzymuje si  w pozycji komfortowej (my).
Ponownie wcisn  przycisk "my", przytrzymuj c go do 2) 
momentu, a  markiza si  zacznie si  przesuwa : pozycja 
komfortowa (my) zostaje wykasowana.

1 2

my

lub

1 2

my

6.1. Dzia anie standardowe
6.1.1. Pozycja komfortowa (my)

Opis
W pami ci nap du mo na zapisa  okre lane jako "pozycja komfortowa (my)" po o enie po rednie, 
które jest inne ni  po o enie górne i po o enie dolne.

Aby zapisa , zmieni  lub usun  pozycj  komfortow  
(my), zapozna  si  z rozdzia em "Ustawienia dodatkowe".

W celu skorzystania z pozycji komfortowej (my):
Nacisn  krótko na przycisk "my": markiza zaczyna si   -
przesuwa  i zatrzymuje si  w pozycji komfortowej (my).

6.1.2. Funkcja STOP
Markiza jest w trakcie przesuwania si .

Nacisn  krótko na przycisk "my": markiza zatrzymuje  -
si  automatycznie.

6.1.3. Przyciski Góra i Dó
Krótkie wci ni cie przycisku Góra lub Dó  powoduje ca kowite podniesienie lub opuszczenie markizy.

6.2. Dzia anie z czujnikiem io Somfy
6.2.1. Dzia anie z czujnikiem s onecznym io Somfy (typu Sunis WireFree™ io)
Patrz odpowiednia instrukcja.

6.2.2. Dzia anie z czujnikiem wiatrowym io Somfy (typu Eolis WireFree™ io)
W instrukcji czujnika wiatrowego io Somfy mo na znale  szczegó owe informacje dotycz ce jego 
dzia ania.
Zachowanie si  markizy przy pojawieniu si  wiatru

W chwili pojawienia si  wiatru markiza zaczyna si  
przesuwa  do górnego po o enia kra cowego. Dopóki 

wieje wiatr, zablokowanie podnoszenia markizy i jej 
opuszczenie jest niemo liwe.
Zachowanie si  markizy przy zanikaniu wiatru

Po zanikni ciu wiatru i up ywie 30 sekund, mo na 
przes a  w trybie r cznym polecenie opuszczenia 

markizy, u ywaj c nadajnika io Somfy. Wszystkie 
automatyczne mechanizmy pozostaj  jednak zablokowane 
przez 11 min.

6.3. Informacje zwrotne
Po odebraniu ka dego polecenia, nap d Sunilus io / Sunilus screen io wysy a komunikat. Informacja 
ta jest przetwarzana przez dwukierunkowe nadajniki io.

my
my

30 s

6. U YTKOWANIE
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7.2. Dodanie / Wykasowanie nadajników io i czujników io Somfy
Patrz odpowiednia instrukcja.

7.3. Ustawienie po o e  kra cowych
Górne i dolne po o enie kra cowe mo na zmieni .
Ponowne ustawienie górnego po o enia kra cowego

Ustawi  markiz  w górnym po o eniu kra cowym.1) 
Nacisn  równocze nie na przyciski Góra i Dó , a  2) 
markiza zacznie si  przesuwa : nap d jest w trybie 
programowania.
Wyregulowa  górne po o enie markizy przyciskami Góra 3) 
lub Dó .
Wcisn  przycisk "my", przytrzymuj c go do momentu, 4) 
a  markiza si  zacznie si  przesuwa : nowe, górne 
po o enie kra cowe zosta o zapisane w pami ci.

Ponowne ustawienie dolnego po o enia kra cowego
Ustawi  markiz  w dolnym po o eniu kra cowym.1) 
Nacisn  równocze nie na przyciski Góra i Dó , a  2) 
markiza zacznie si  przesuwa : nap d jest w trybie 
programowania. 
Wyregulowa  dolne po o enie markizy przyciskami Góra 3) 
lub Dó .
Wcisn  przycisk "my", przytrzymuj c go do momentu, 4) 
a  markiza si  zacznie si  przesuwa : nowe, dolne 
po o enie kra cowe zosta o zapisane w pami ci.

7.4. Funkcje zaawansowane
W celu potwierdzenia kompatybilno ci tych funkcji z posiadan  instalacj , przed rozpocz ciem 
ich u ytkowania nale y skontaktowa  si  z producentem markizy.

Funkcja "Napinania rozwini tego materia u"
Ta funkcja pozwala napr y  materia  po ka dym przesuni ciu markizy zwi zanym z opuszczaniem. 
Mo liwa jest jej regulacja a  do  obrotu rury nawojowej.

Funkcja ta nie jest dostosowana do rolet.
W celu uruchomienia tej funkcji: 

Ustawi  markiz  w dolnym po o eniu kra cowym.1) 
Wcisn  równocze nie przyciski "my" i Góra, 2) 
przytrzymuj c je do momentu, a  markiza zacznie si  
przesuwa : Nap d jest w trybie programowania.
Wyregulowa  napr enie materia u, przy pomocy 3) 
przycisków Góra lub Dó  (maksymalnie  obrotu rury 
nawojowej).
Wcisn  przycisk "my", przytrzymuj c go do momentu, 4) 
a  markiza zacznie si  przesuwa : napr enie materia u 
jest zapisane w pami ci.

1 2

43

1 2

43

1 2

43
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Cz stotliwo  radiowa 868-870 MHz, dwukierunkowa technologia 
io-homecontrol®, trzy zakresy

Zasilanie 230 V ~ 50 Hz

Temperatura pracy od - 20°C do + 70°C 

Stopie  ochrony IP 44

Maksymalna liczba przyporz dkowanych 
nadajników i czujników 9

Poziom bezpiecze stwa Klasa I

9. DANE TECHNICZNE

8.1. Pytania dotycz ce Sunilus io / Sunilus screen io?

Wnioski Mo liwe przyczyny Rozwi zania
Markiza nie 
dzia a. Okablowanie jest nieprawid owe. Sprawdzi  okablowanie i zmodyfikowa  je w 

razie potrzeby.
Nap d jest zbyt nagrzany. Poczeka , a  nap d ostygnie.
Zastosowany przewód jest 
niekompatybilny.

Sprawdzi  zastosowany przewód i upewni  
si , czy w jego sk ad wchodz  3 y y.

Bateria nadajnika io Somfy jest s aba. Sprawdzi , czy bateria jest s aba i w razie 
potrzeby wymieni  j .

Nadajnik nie jest kompatybilny. Sprawdzi  kompatybilno  i w razie potrzeby 
wymieni  nadajnik.

U ywany nadajnik io Somfy nie zosta  
zapisany w pami ci nap du.

U y  nadajnika ju  zapisanego w pami ci 
lub zapisa  dany nadajnik.

Markiza 
zatrzymuje si  
za wcze nie. 

Adapter jest nieprawid owo 
zamontowany. Przymocowa  adapter w sposób prawid owy.

Po o enia kra cowe s  nieprawid owo 
ustawione. Ponownie ustawi  po o enia kra cowe.

8.2. Wymiana nadajnika io Somfy w przypadku jego zagubienia lub uszkodzenia
Patrz odpowiednia instrukcja.

8.3. Przywrócenie pocz tkowej konfiguracji
Wyzerowanie ustawie  powoduje wykasowanie 
wszystkich nadajników, czujników i po o e  kra cowych 

oraz przywrócenie pocz tkowych parametrów nap du w 
zakresie kierunku obrotu i pozycji komfortowej (my). 
Zachowane zostaj  jednak ustawienia funkcji 
zaawansowanych ("Napinanie rozwini tego materia u").

Zasilanie mo na dwukrotnie wy czy  tylko w przypadku 
nap du, którego parametry musz  by  wyzerowane.

Ustawi  nap d w po o eniu rodkowym (o ile to 1) 
mo liwe). 
Wy czy  zasilanie sieciowe na 2 s.2) 
W czy  zasilanie sieciowe na 5 do 15 s.3) 
Wy czy  zasilanie sieciowe na 2 s.4) 
Ponownie w czy  zasilanie sieciowe: markiza przesuwa 5) 
si  przez kilka sekund.

Je eli markiza znajduje si  w górnym lub dolnym 
po o eniu kra cowym, wykona krótki ruch.

Przytrzyma  wci ni ty przycisk PROG: markiza przesuwa 6) 
si  po raz pierwszy, a chwil  pó niej - po raz drugi. Nap d 
jest skonfigurowany fabrycznie.
Wykona  ponownie czynno ci opisane w rozdziale  -
"Uruchomienie"

2 sek.

2 sek.15 s

5 s

1

6

5

3

2

4
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Somfy Worldwide
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Argentina :  
Somfy Argentina 

Tel: +55 11 (0) 4737-3700

Australia :  
Somfy PTY LTD 

Tel: +61 (2) 8845 7200 

Austria :  
Somfy GesmbH 

Tel: +43 (0) 662 / 62 53 
08 - 0

Belgium :  
Somfy Belux 

Tel: +32 (0) 2 712 07 70

Brasil :  
Somfy Brasil Ltda 

Tel/fax: +55 11 3695 3585

Canada :  
Somfy ULC 

Tel: +1 (0) 905 564 6446

China :  
Somfy China Co. Ltd 

Tel: +8621 (0) 6280 9660

Croatia :  
Somfy Predstavni tvo 

Tel: +385 (0) 51 502 640

Cyprus :  
Somfy Middle East 
Tel: +357(0) 25 34 55 40

Czech Republic :  
Somfy spol. s.r.o. 
Tel: (+420) 267 913 076 -  8

Denmark :  
Somfy Nordic Danmark 

Tel: +45 65 32 57 93

Export :  
Somfy Export 
Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76 

Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53

Finland :  
Somfy Nordic AB Finland 

Tel: +358 (0)9 57 130 230

France :  
Somfy France 

Tel. : +33 (0) 820 374 374

Germany :  
Somfy GmbH 

Tel: +49 (0) 7472 930 0

Greece :  
Somfy Hellas S.A. 
Tel: +30 210 6146768

Hong Kong :  
Somfy Co. Ltd 

Tel: +852 (0) 2523 6339

Hungary :  
Somfy Kft 
Tel: +36 1814 5120

India :  
Somfy India PVT Ltd 

Tel : +(91) 11 4165 9176

Indonesia :  
Somfy Jakarta 
Representative Office 

Tel: +(62) 21 719 3620

Iran :  
Somfy Iran 

Tel: +98-217-7951036

Israel :  
Sisa Home Automation Ltd 

Tel: +972 (0) 3 952 55 54

Italy :  
Somfy Italia s.r.l 
Tel: +39-024847181

Japan :  
Somfy KK 

Tel: +81 (0)45 481 6800

Jordan :  
Somfy Jordan 

Tel: +962-6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia: 
Somfy Saoudi 
Riyadh : 
Tel: +966 1 47 23 020 

Tel: +966 1 47 23 203 

Jeddah :  
Tel: +966 2 69 83 353

Kuwait :  
Somfy Kuwait 
Tel/Fax: +965 4348906

Lebanon : 
Tel: +961 (0) 1 391 224

Malaisia :  
Somfy Malaisia: 
Tel: +60 (0) 3 228 74743

Mexico :  
Somfy Mexico SA de CV 

Tel: 52 (55) 4777 7770

Morocco :  
Somfy Maroc 

Tel: +212-22443500

Netherlands :  
Somfy BV 

Tel: +31 (0) 23 55 44 900

Norway :  
Somfy Nordic Norge 

Tel: +47 41 57 66 39

Poland :  
Somfy Sp. z o.o. 
Tel: +48 (22) 50 95 300 

Portugal :  
Somfy Portugal 
Tel. +351 229 396 840

Romania :  
Somfy SRL 

Tel: +40 - (0)368 - 444 081

Russia :  
Somfy LLC. 
Tel: +7 495 781 47 72

Serbia :  
Somfy Predstavni tvo 

Tel: 00381 (0)25 841 510

Singapore :  
Somfy PTE Ltd 

Tel: +65 (0) 6383 3855

Slovak republic :  
Somfy, spol. s r.o. 
Tel: +421 337 718 638 

Tel: +421 905 455 259

South Korea :  
Somfy JOO 

Tel: +82 (0) 2594 4331

Spain :  
Somfy Espana SA 

Tel: +34 (0) 934 800 900

Sweden :  
Somfy Nordic AB 

Tel: +46 (0) 40 16 59 00

Switzerland :  
Somfy A.G. 
Tel: +41 (0) 44 838 40 30

Syria :  
Somfy Syria 

Tel: +963-9-55580700

Taïwan :  
Somfy Development and 
Taiwan Branch 

Tel: +886 (0) 2 8509 8934

Thailand :  
Bangkok Regional Office 

Tel: +66 (0) 2714 3170

Tunisia :  
Somfy Tunisia 

Tel: +216-98303603

Turkey :  
Somfy TurkeyMah. 
Tel: +90 (0) 216 651 30 15

United Arab Emirates : 
Somfy Gulf 
Tel: +971 (0) 4 88 32 808

United Kingdom :  
Somfy Limited 

Tel: +44 (0) 113 391 3030

United States :  
Somfy Systems 

Tel: +1 (0) 609 395 1300www.ga
łec

ki.
pl




