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Glydea™ 
Ajamid tekstiilkardinatele

Vaikne
•	 Tänu	erilise	konstruktsiooniga	ajamile	ja	hammasrihmale	on	

kardinamehhanismi müratase madal (<44 dB(A)).
•	 Sujuv	käivitumine	ja	peatumine.

Mugav
•	 Funktsioon	„Touch	Motion”	võimaldab	kardinat	avada	või	

sulgeda lihtsalt korraks kangast tõmmates.
•	 Funktsiooni	„my”	abil	saab	kardina	ühe	nupuvajutusega	

oma lemmikasendisse viia.
•	 Reguleeritav	liikumiskiirus:	12,5–20	cm/s.

Vastupidav
•	 Somfy	uuendus:	süsteem	

Lyrease vabastab kardina 
käsitsi liigutamisel 
automaatselt ajami veovõlli, et 
säästa kardinakangast.

•	 Seadistusklahvid	ja	
veomehhanism ei ole 
kasutajale ligipääsetavad.

•	 Pärast	paigaldamist	on	
mehhanism hooldusvaba.
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GlydeaTM kardinaajamid vastavad ka 
kõige esinduslikumatele ruumidele 
seatud nõudmistele. Elektriajamiga 
kardinad on tippklassi projektide, 
näiteks esinduslike hotellide, 
luksuselamute ning koosoleku ja 
konverentsiruumide puhul juba tavaks 

saanud. GlydeaTM mehhanism on 
silmatorkamatu, paindlik ja vastupidav, 
võimaldades väga mitmekesiseid 
lahendusi vastavalt tellija soovile.

Glydea ajamid tekstiilkardinatele tagavad nõudlikul turul teie ruumidele lisaväärtuse.

•	 Glydea™	ajamid	tõstavad	teie	ruumid	esile	kasutajasõbralikkuse	poolest.
•	 Glydea™	ajamid	lihtsustavad	teenindava	personali	tööd.
•	 Glydea™		ajamid	tagavad	mugavuse,	mida	koosolekuruumide	jms	kasutajad	ja	külastajad	on	harjunud	ootama.
•	 Glydea™	ajamite	automaatjuhtimisfunktsioon	võimaldab	energiat	säästa	ja	turvalisuse	taset	tõsta	(kohaloleku	

matkimine).



Suur 
asendivalik Harilik 

liugur
Glydea™ juhtkandur

Kroogitud 
kardina 
liugur

Tugevdatud juhtkandur

Lyrease tehnoloogia
Funktsioon	„Touch	Motion”

Manuaalrežiim	ja	automaatrežiim

Lemmikasendi	funktsioon	(„my”)

Sisseehitatud elektritoide

Disainkorpus

Somfy uuendus

Somfy uuendus

Paindlikud	juhtimismoodulid
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Küljelt avanev Keskelt avanev

Teisi siinikujusid

Glydea 35 35	kg	/	6	m 35	kg	/	6m

Glydea 60e 60	kg	/	10	m 60	kg	/	10	m

Glydea 60e, 
Tandem 100	kg	/	15	m 100	kg	/	15	m

Siini painderaadius 
30	cm

Hammasrihm kangaga 
mõlemal küljel

Ajami poolt saab 
kohapeal vahetada

Lihtkinnitus	lakke:	
lihtne paigaldada

Seinakinnitused 
kaherealisele 
kardinasiinile

Seinakinnitused 
üherealisele 
kardinasiinile

Kangiga	laekinnitus:	
väiksem valguspilu

Glydea™ - erinevus on pisiasjades
Ajamisüsteemi Glydea™ erilisus seisneb lihtsas 
vormis ning ajami ja siini viimistletud disainis.

Disain
•	 Somfy	uuendus:	patenteeritud	disainkorpus,	mis	

varjab elektrijuhtmeid ning kaitseb ajami osi ja 
juhtimisseadiseid.

•	 Väiksem	valguspilu	tänu	erilise	ehitusega	siinile	ja	
kangiga laekinnitusele.

•	 Reguleeritavad	piirasendid,	mis	võimaldavad	
kardinal vabalt langeda.

Paindlikkus
•	 Laias	valikus	komponente	erinevat	

tüüpi kardinate jaoks.
•	 Somfy	uuendus:	pistikühendusega	

moodulid seadme liitmiseks erinevate 
juhtimissüsteemidega.
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> Süsteemi Glydea™ 
paindlikkus võimaldab 
teostada ka kõige 
nõudlikumaid projekte.

Glydea™, paindlikkus on kõkjal reegliks

Kohandatavus
•	 Lai	valik	lahendusi	kõigest	ühe	siini	

abil, kahte tüüpi ajamid ja mitu erinevat 
juhtimismoodulit.

•	 Kombinatsioonide	rohkus	võimaldab	
väga eripalgelisi lahendusi.

Universaalsus

•	 Siini	pikkus	kuni	15	m.
•	 Min	painderaadius	30	cm.
•	 Suur	valik	erineva	kujuga	siine.
•	 Kardina	kaal	kuni	100	kg.
•	 Lai	valik	lisatarvikuid	erinevatele	

kardinatüüpidele kohandamiseks.
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Lihtne paigaldada
•	 Kasutusvalmis	lahendustest	keerukamate	

süsteemideni.
•	 Ajami	saab	peita	ripplae	peale.
•	 Ajami	poolt	(vasakul/paremal)	saab	vahetada	

kohapeal.
•	 Automaatne	või	reguleeritav	piirasendite	

määramine.
•	 Lihtkinnitused	või	kangiga	kinnitused.
•	 Sisseehitatud	24-V	elektritoide.

Paigaldus	ripplae	
korral Harilik paigaldus

Glydea™,
Somfy kvaliteet
Testitud tööiga 15 aastat
Rahvusvaheline garantii 5 aastat
Rahvusvahelised	sertifikaadid

Warranty

year

Konverentsiruumid

Eluruumid

Hotellid

Restoranid


