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Välkommen till idag!
Med Vestamatic’s nya smarta lösningar kan du
enkelt och bekvämt styra dina solskydd och
utebelysningar från din SmartPhone –
och självklart sköter sig
solskydden helt automatiskt
när du så önskar…

Utvecklad i Sverige och tillverkad
i Tyskland – sinnrikhet och
kvalité’ i samspel…
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Vestamatic Partner

Appar har förändrat vardagen för de flesta av oss.
Vestamatic, den Tyska specialisten inom styrsystem
och motorer sedan 33 år, lanserar nu en produktfamilj
som använder sig av ditt trådlösa Wi-Fi nätverk.
Samtliga produkter är utrustade med både Wi-Fi
och vårt egna smarta radiosystem (VRS).

En SmartPhone’s stora display och datakraft medför
att vi kan erbjuda en enkelhet och design som är
oöverträffad jämfört med traditionella fjärrkontroller –
och grannen blir säkert lika imponerad som du själv…

Vestamatic’s trådlösa radiosystem (VRS) är designat
i åtanke för enklast möjliga installation och handha-
vande. Du kan t.ex. enkelt para ihop sändare och
mottagare utan fysisk access av mottagaren.

VRS innefattar ett brett urval av produkter (givare,
mottagare, hand- och väggsändare), som erbjuds i
ett flertal olika designer och färger.

Varför t.ex. inte styra din motorvärmare eller julgran
från fjärrkontrollen?

Enkelt, Modernt och Kostnadseffektivt – Vestamatic!

Wi-Fi familjen från Vestamatic erbjuder ett stort urval av produkter
och kombinationer. Detta medför att vi kan erbjuda Wi-Fi funktiona-
litet även för dig som har en liten budget – något som vi är ensam-
ma om på marknaden.

Våra duktiga återförsäljare hjälper dig gärna att finna en lösning
som passar dina krav och plånbok.

ystemet kan, utöver styra din utebelysning vid t.ex. markisen på din altan, även styra två olika solskydd. Varje solskydd har sina
egna inställningar för t.ex. vind och sol. Perfekt om du t.ex. har en vikarms- och en fönstermarkis. Du får alltså inte bara en styrning

för solskydd – utan två! Solskydden styrs automatiskt via den medföljande sol- och vindgivaren. Givaren ser till att solskydden inte
skadas av vind, samtidigt som du slipper överhettade rum då den ser till att ge ditt hus en härlig skugga och vacker exteriör. Givaren
är gemensam för bägge solskydden, så solskydden bör vara monterade i samma väderstreck för optimal funktion. Självklart är Appen
på Svenska.

Vi skickar även med en 5-kanals VRS-handsändare där du också kan styra solskydden och belysningen. Dessutom får du två kanaler
över som du kan använda för att styra andra VRS produkter. Systemet kan även monteras utomhus för enklast tänkbara installation.
Som sagt – välkommen till dag!
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