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модел вера
касетъчен сенник с чупещо рамо, алуминиева конструкция
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Изображенията са илюстративни

опция

стандартен

RAL 9016
бял

стенен монтаж

20 см

20 см

26 см

26 см

таванен монтаж

цвят профили

RAL

боядисване по RAL

коеф. 1,20

касетъчен сенник чупещо рамо модел Вера с акрилен плат Breza
ширина (см)

рамена
(см)

200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-450

451-500

до 150

1 015

1 167

1 267

1 368

1 520

1 621

1 880

1 370

1 472

1 637

1 738

2 010

1 578

1 756

1 858

2 143

1 873

1 976

2 274

до 200
до 250
до 300

касетъчен сенник чупещо рамо модел Вера с акрилен плат PARÀ
ширина (см)

рамена
(см)

200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-450

451-500

до 150

1 082

1 248

1 353

1 460

1 626

1 731

2 012

1 467

1 573

1 755

1 861

2 157

1 690

1 887

1 995

2 305

2 016

2 125

2 449

до 200
до 250
до 300

касетъчен сенник чупещо рамо модел Вера с акрилен плат PARÀ StarLight (62**/***)
ширина (см)

рамена
(см)

200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-450

451-500

до 150

1 143

1 329

1 438

1 547

1 734

1 842

2 145

1 565

1 674

1 880

1 990

2 312

1 805

2 030

2 140

2 481

2 176

2 287

2 648

до 200
до 250
до 300

За платове PARÀ Print - оскъпяване с 10% от таблицата с плат PARÀ
При рамо 150 см 			
- минималната ширина на сенника = 185 см
При рамо 200, 250 или 300 см
- минималната ширина на сенника = дължина на рамо + 60 см
Препоръчително е използването на ел.мотор Somfy Sunea
При боядисване на профилите, PVC частите остават в стандартния си цвят
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падащ фистон (височина 150 см) - за модели Стандарт и Елеганс
ширина (см)

плат

до 200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600

Breza

261

271

329

345

401

444

481

525

578

PARÀ

295

318

374

397

475

517

562

610

631

PARÀ StarLight

310

334

393

417

500

543

591

641

663

“П” образна метална стойка за монтаж на сенници (височина 300 см)
ширина (см)

модел на
покрив

до 300

301-350

351-400

401-450

451-500

501-550

551-600

601-700

прахово боядисана
поцинкована ламарина

735

791

845

901

959

1 012

1 067

1 179

поцинкована ламарина
облечена с плат

813

884

951

1 021

1 087

1 159

1 226

1 366

алуминиев
профилиран капак

922

1 049

1 137

1 221

1 328

1 422

1 556

ушито платнище (правоъгълна форма)

НЕПРАВИЛНИ форми се изпълняват само след съгласуване с технически отдел
плат

с капси

със закопчалки

Breza

37,00 лв/м²

37,00 лв/м² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка

PARÀ

41,00 лв/м²

41,00 лв/м² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка

PARÀ Print

49,00 лв/м²

49,00 лв/м² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка

PARÀ StarLight

49,00 лв/м²

49,00 лв/м² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка

Кристал PVC 0,8 mm

39,00 лв/м²

39,00 лв/м² + 3,90 лв/1 бр. закопчалка

коланче (70 см) за платнище кристал - 4,90 лв/бр.

LED осветление за сенник с чупещо рамо
LED осветление
с дистанционно
управление

499,00 лв/сенник

бяла LED лента
с димиране

29,90 лв/л.м.

LED лентата се залепва по чупещите рамена.
Дължината ѝ е равна на общата дължина на
чупещите рамена.
Комбинира се със Somfy дистанционни.

модели на фистони (стандартна височина 25 см)

вълнообразен (код Ф1)

квадратен (код Ф3)

прав (код Ф2)

трапецовиден (код Ф4)
фистони модели Ф3 и Ф4 не се обшиват с ширит
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мотори Somfy®
жичен

1.5x

smart

1.5x

скорост

мотор Somfy LT

управление с ключ/бутон

smart мотор Somfy Sunilis iO
вградена
Радио Технология Сомфи™

управление с дистанционно
управление с мобилен телефон през
TaHoma® PRO / CONNEXOON®

ширина сенник

185,00 лв/бр

ширина сенник

295,00 лв/бр

до 400 см

401 до 700 см

1.5x

код 40 Solus

код 50 Helios

smart

скорост

ширина сенник

369,00 лв/бр

ширина сенник

449,00 лв/бр

до 400 см

401 до 700 см

код 40 Sunilis
код 50 Sunilis

smart мотор Somfy Sunea iO
вградена
Радио Технология Сомфи™
препоръчителен за касетъчни
сенници

управление с дистанционно
управление с мобилен телефон през
TaHoma® PRO / CONNEXOON®
ширина сенник

495,00 лв/бр

ширина сенник

575,00 лв/бр

до 400 см

401 до 700 см

1.5x мотори с 17 оборота/мин – 50% по-бързи

smart

скорост

скорост

спрямо стандартните мотори (12 оборота/мин)

smart мотор Somfy CSI iO
вградена
Радио Технология Сомфи™

управление с дистанционно и манивела
управление с мобилен телефон през
TaHoma® PRO / CONNEXOON®
не може да се монтира
в сенници Вера и Смарт
ширина сенник

549,00 лв/бр

ширина сенник

585,00 лв/бр

до 400 см

401 до 700 см

код 40 CSI
код 50 CSI

добавете TaHoma® PRO или CONNEXOON®,
изтеглете приложението на мобилния си телефон
и управлявайте Вашите щори и сенници от всяка точка на света!

код 40 Sunea
код 50 Sunea
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централен управляващ блок
smart

TaHoma® PRO smart home

CONNEXOON® BOX (1 app)

устройство за управление през
мобилен телефон и интернет
на всички видове щори и сенници,
задвижвани с iO или RTS мотори

устройство за управление
през мобилен телефон и интернет
с 1 активирано приложение
(за външни ролетни щори)

595,00 лв/бр

295,00 лв/бр

код 181 14 78

код 181 14 29

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

дистанционно Situo 5 iO Iron II с 4+1 каналa
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

дистанционно Variation 5 iO Pure II с 4+1 каналa
+ включване или изключване на датчик за слънце
функции: отвори, завърти, затвори, стоп + вкл/изкл датчик

дистанционно Situo 5 Bi Technology с 4+1 каналa
управлява iO и RTS мотори
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

дистанционно Situo 1 iO Iron II с 1 канал

smart

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

119,00 лв/бр

smart

дистанционно Situo 5 iO Pure II с 4+1 каналa

75,00 лв/бр

99,00 лв/бр

smart

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

149,00 лв/бр

smart

дистанционно Situo 1 iO Pure II с 1 канал

169,00 лв/бр

smart

smart iO дистанционни управления Somfy®

169,00 лв/бр

код 187 03 14

код 187 03 30

код 187 03 18

код 187 03 34

код 187 03 71

код 181 17 36
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дистанционно Scenario Player iO с 2 сценария
с рамка, цвят бял
позволява на потребителя да стартира сценарии,
програмирани в TaHoma® PRO

smart

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

smart

дистанционно Smoove 4 iO Origin с 4 каналa
с рамка, цвят бял

smart

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

99,00 лв/бр

125,00 лв/бр

smart

дистанционно Smoove 2 iO Origin с 2 каналa
с рамка, цвят бял

125,00 лв/бр

smart

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

69,00 лв/бр

79,00 лв/бр

smart

дистанционно Smoove 1 iO Origin с 1 канал
с рамка, цвят бял

79,00 лв/бр

smart

smart iO дистанционни управления Somfy®

99,00 лв/бр

код 181 11 21

код 180 02 04

код 180 02 05

код 182 40 35

smart iO сензорни дистанционни управления Somfy®
сензорно дистанционно Smoove 1 iO Pure Shine
с 1 канал, без рамка, цвят бял
функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

сензорно дистанционно Smoove 1 iO Pure Shine
с 1 канал, без рамка, цвят черен

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

сензорно дистанционно Smoove 1 iO Pure Shine
с 1 канал, без рамка, цвят сребрист

функции: отвори, затвори, стоп, любима позиция

код 181 10 03

код 181 10 05

код 181 10 07

рамка за сензорно дистанционно Smoove

5,00 лв/бр

рамка за сензорно дистанционно Smoove

19,00 лв/бр

цвят бял

цвят черен - код 901 50 23
цвят сребрист мат - код 901 50 25

рамка за сензорно дистанционно Smoove

цвят тъмен дъб - код 901 50 26; цвят светъл дъб - код 901 50 27;
цвят череша - код 901 50 36; цвят орех - код 901 50 37;

код 901 50 22

код 901 50 **

55,00 лв/бр
код 901 50 **
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smart iO датчици Somfy®
smart

smart

безжичен вибро-датчик за вятър Somfy Eolis 3D iO

датчик за вятър Somfy Eolis iO

автоматично прибира сенника при силен вятър
вгражда се от вътрешната страна на челния профил
и засича вибрациите му при силен вятър
захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор

автоматично прибира сенника при силен вятър
захранване с батерия, комбинира се с iO ел.мотор

179,00 лв/бр

198,00 лв/бр

код 901 63 55

smart

код 181 60 84

smart

безжичен датчик за слънце Sunis II Wirefree iO

безжичен датчик за температура Termis Wirefree iO

198,00 лв/бр

198,00 лв/бр

автономен iO датчик за осветеност,
комбинира се с iO ел.мотор
(използва се заедно с TaHoma® PRO / Somfy Variation)
код 181 82 85

автономен iO датчик за температура,
комбинира се с iO ел.мотор
(използва се заедно с TaHoma® PRO / Somfy Variation)
код 182 23 03

ключове Somfy®
единичен ключ Inis Box WT за външен монтаж

16,00 лв/бр

единичен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж

25,00 лв/бр

двоен ключ Smoove Uno WT за вграден монтаж

35,00 лв/бр

функции: отвори, затвори, стоп

функции: отвори, затвори, стоп

функции: отвори, затвори, стоп

код 180 05 11

код 180 05 08

код 180 05 06
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SMOKE Detector iO

iO сензор за дим, цвят бял
Работи с батерия 6LR61
Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO

smart

MOVEMENT Detector iO

iO сензор за движение, цвят бял
Работи с батерии LR6
Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO

smart

OPENING Detector White iO

iO сензор за отваряне, за врата или прозорец, цвят бял
Работи с батерия CR 2450
Инсталацията трябва да има TaHoma® PRO

smart

LIGHTING Receiver iO

iO приемник за осветление max. 500 W за открит монтаж
включено/изключено/димиране през дистанционно управление
включено/изключено/димиране през TaHoma® PRO

159,00 лв/бр

smart

IZYMO SHUTTER Receiver iO

iO приемник за радио приемник за съвместяване на
жичните мотори на Somfy с технологията iO
управление през дистанционно управление и TaHoma® PRO

149,00 лв/бр

165,00 лв/бр

smart

IZYMO ON-OFF Receiver iO

iO приемник за осветление max. 500 W за скрит монтаж
включено/изключено през дистанционно управление
включено/изключено през TaHoma® PRO

125,00 лв/бр

105,00 лв/бр

smart

iO Smart контакт

дистанционно управляем контакт max. 1800 W
включено/изключено през iO дистанционно управление
включено/изключено през TaHoma® PRO

159,00 лв/бр

smart

smart home продукти Somfy®

189,00 лв/бр

код 182 26 18

код 182 26 49

код 182 26 60

код 182 24 21

код 240 09 28

код 240 04 39

код 240 04 43

други продукти
манивела за двигател с редуктор
бял цвят, 150 см

приемник за радиоуправлeние Somfy с 1 бр. пулче
функции: отвори, затвори, стоп
не поддържа RTS датчици

UPS 1000 VA

функции: позволява работа на електрониката при спрял ток
(до 8 пъти отваряне/затваряне или до 1 час без захранване)

27,00 лв/бр
код 150

143,00 лв/бр
код 184 11 02

269,00 лв/бр
код UPS 1000
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сенник „чупещо рамо“
А - ширина на сенника
В - дължина на рамена (издаване напред)
С - необходимо място за поставяне на сенника (трябва да
бъде здрава основа - за предпочитане бетон, да няма чупки, улуци и други предмети, които биха могли да пречат на
въртенето на вала)

сенник „падащо рамо“
А - ширина на сенника
В - дължина на рамена (издаване напред и надолу)
С - необходимо място за движение на сенника (да няма
чупки, улуци и други предмети, които биха могли да пречат
на движението на сенника, за пълното му спускане)

Монтаж на планките за сенници Стандарт и Елеганс

Монтаж в стена

Монтаж в стена с изолация
(трябва да се сложат втулки,
за да не се смачка
изолацията от планката)

Монтаж в таван

Монтаж в таван с изолация
(трябва да се сложат втулки,
за да не се смачка
изолацията от планката)

N°BG.121457Q/U

примерни комбинации
© 04/2021

сенник (ширина до 4 м) и единичен ключ за външен монтаж
Somfy
LT
код 40 Solus

единичен
ключ
код 180 00 31

185,00 лв

16,00 лв

201,00 лв

сенник (ширина до 4 м) и дистанционно управление
Somfy
Sunilis iO
код 40 Sunilis

Somfy
SITUO 1 iO Pure II
код 187 03 14

369,00 лв

75,00 лв

444,00 лв

сенник (ширина до 4 м), 3D вибро-датчик и дистанционно управление
Somfy
Sunilis iO
код 40 Sunilis

Somfy
Eolis 3D iO
код 901 63 55

Somfy
SITUO 1 iO Pure II
код 187 03 14

369,00 лв

179,00 лв

75,00 лв

касетъчен сенник (ширина до 4 м) и iO дистанционно управление
Somfy
Sunea iO
код 40 Sunea

Smoove
iO Origin
код 181 11 21

495,00 лв

69,00 лв

623,00 лв

564,00 лв

сенник (ширина до 4 м) датчик за вятър и дистанционно управление
Somfy
Sunilis iO
код 40 Sunilis

Somfy
Eolis iO
код 181 60 84

Somfy
SITUO 1 iO Pure II
код 187 03 14

369,00 лв

198,00 лв

75,00 лв

сенник (ширина до 4 м) с ел.мотор с манивела и дистанционно управление
Somfy
CSI iO
код 40 CSI

Манивела
код 150

Somfy
SITUO 1 iO Pure II
код 187 03 14

549,00 лв

27,00 лв

75,00 лв

642,00 лв

651,00 лв

Посочените съчетания са примерни и не изчерпват всички възможни комбинации. При избор на друг модел ел.мотор (или при
по-широк сенник), друг модел дистанционно или датчик калкулирате общата цена съгласно цените в таблиците за автоматика Somfy.
Посочените цени са само за автоматиката, не включват сенник.
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Italian Performance Fabrics
Защо Камакс избра PARÀ
Нашите клиенти заслужават най-доброто
Tempotest® е най-голямата колекция платове за сенници на третото хилядолетие, включваща повече от 400
цвята и разработена, за да задоволи и най-изтънчените вкусове. Благодарение на несравнимото качество името PARÀ е
станало нарицателно за слънцезащитни сенници - област, в която компанията е световен лидер.
Платове PARÀ използват Армани, Ферари и дори семейството на президента Барак Обама, като вътрешна украса на Белия дом.

Tempotest®: 100% качество, 100% стил

UV лъчението е невидима част от слънчевата светлина, която
достига до Земята. Лъчите UVA не оставят вредни последици за кожата,
те са отговорни за тена. UVB лъчите обаче са канцерогенни, причиняват
еритема и изгаряния. С цел да се избегнат непоправими увреждания
по кожата, е необходимо да предприемем интензивни и превантивни
мерки за защита.
Платът за защита от слънцето Tempotest® е в състояние да
филтрира и следователно да елиминира ултравиолетовото излъчване:
ефикасността на филтрацията зависи от теглото на текстила, дебелината
и цвета. Платът Tempotest® така или иначе винаги е в състояние да
филтрира повече от 94% от UV радиацията.
Tempotest® означава 100% „solution dyed“ (цветът се съдържа в
нишката) акрилни платове. Дейностите на научноизследователската и
развойна дейност, направени от PARÀ в партньорство с Dupont™, доведоха до създаването на изключителното Teflon EXTREME® покритие на
платовете Tempotest®. То гарантира водо- и маслонепроникваемостта,
правейки платовете Tempotest® устойчиви на замърсяване и мухъл.
Tempotest® е синоним на дълъг живот на открито: платът
Tempotest® не допуска избледняване на цвета при излагане на слънчеви
лъчи.
Високото качество на плата Tempotest® е постигнато
благодарение на повече от 90 години опит в областта на текстилния бранш и от непрекъснати научни изследвания и
развитие, което винаги движи компанията напред.

HI-CLEAN® ..... И МРЪСОТИЯТА СЕ ОТМИВА САМА
Платовете Tempotest® носят ползата на една завършваща нанометрична повърхностна
обработка, разработена в партньорство с Dupont™ Teflon®. Всички платове Tempotest®
получават покритие, което образува молекулна бариера около всяко влакно, осигуряваща
двойна защита на самопочистващата се система, която отблъсква мърсотията и мазните петна.
Водата се привлича от нанотехнологичната бариера по нишките на плата, и лесно
премахва остатъците от замърсявания. По същия начин, дъждът, подпомогнат от HI-CLEAN®
технологията, лесно отмива замърсяването. Платът остава непроменен, запазвайки своята
красота и характеристики години напред.

TEMPOTEST® Е КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ
1. Гаранцията е валидна в продължение на 8 години и започва от датата на покупката.
2. Гаранцията покрива само загубата на цвят и устойчивост на тъканта при нормално излагане
на слънце, соленост и общи атмосферни фактори.
3. Гаранцията покрива само плат Tempotest®. Всякакви допълнителни разходи за производство
и монтаж на продукта, не се покриват от гаранцията.
4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна експлоатация, механично въздействие или умишлени повреди.
5. Платът Tempotest® е компонент от завършен продукт. Гаранцията трябва да бъде изисквана
от търговеца на дребно или монтажника, от които са закупени готовите продукти.
6. Отговорността на PARÀ изрично се ограничава до тази гаранция. PARÀ си запазва правото да
проверява предназначението на плата при предявяване на гаранция и да иска доказателство
за покупката.
7. В случай на доказан дефект на плата в рамките на гаранционния срок, PARÀ ще достави
еквивалент на плата до 100% от стойността му до четири години от покупката. През 5-та и 6-та
години, PARÀ ще достави плат с 50% отстъпка. По време на 7-та и 8-ма години, PARÀ ще доставят плата с 30% отстъпка.
8. PARÀ не е отговорна за никакви съпътстващи разходи по подмяна на плата. Любезно молим
клиентите винаги да изискват гаранционен сертификат.
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