Vendéglátás,
az épület kényelmének javítása
és a gazdaságosság növelése

A luxus vendéglátóipari ágazatnak folyamatosan új igényeknek és új kihívásoknak
kell megfelelnie. Lényeges, hogy az épületek ki tudják fejezni exkluzív ajánlatuk
eredetiségét, egyre inkább személyre szabott szolgáltatásokat tudjanak kínálni,
innovatív és eredeti koncepciókat nyújtsanak, s ugyanakkor betartsák az új
környezetvédelmi jogszabályokat, és kordában tartsák a költségeket.

Új követelmények a vendéglátóipari
épületek terén
Akár egy nagy nemzetközi láncról, akár egy
kis elbűvölő hotelről vagy egy többfunkciós
üdülőről van szó...
mindezeknek az épületeknek ma már
egy új szolgáltatási koncepciót kell
megvalósítaniuk.
> Kellemes hő- és vizuális komfort, amely
a magánszféra védelmével együtt aktívan
hozzájárul a vendégek jóllétéhez.

> A nagy energiateljesítményű épületek
csökkentik a légkondicionálás és a fűtés
iránti igényt, ami az energia és a természeti
erőforrások terén alacsonyabb fogyasztást
jelent.

> Változatos légkör, amely mindenki számára
lehetővé teszi, hogy élvezze azt a kényelmet,
amelyre minduntalan vágyik.

> A befektetés hamar megtérül, köszönhetően
az energiamegtakarításnak és az alacsonyabb
fenntartási költségeknek.
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> Értéknövelt funkciók garantálta presztízs.
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1 / ARMANI HOTEL
DUBAI, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK
Ügyfél: Turner Int’l
Építész: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)
Belsőépítész: Wilson Associates -Armani Hotel Collection
Dátum: 2009

Somfy megoldások a projektjeihez
A Somfy intelligens megoldásokat fejleszt
a nyílászárók és az árnyékolási eszközök
működtetéséhez. Ezek a rendszerek növelik
az épület presztízsét és értékét.
Fokozzák a bent lakók kényelmét, s egyben az
energiaköltségeket is csökkentik.

Ily módon a Somfy hozzájárul a bioklimatikus
homlokzatok fejlesztéséhez mindenféle
épülettípushoz, funkciótól vagy építészeti
megoldástól függetlenül.

3 / TAJ HOTEL
MUMBAI, INDIA
Ügyfél: Taj Hotel Group
Építész: Lissoni Associati, Milánó
BAMO, San Francisco - LTW Design Work,
Kuala Lumpur - James Park Associates, Singapore
Dátum: 2010

Bioklimatikus
homlokzatok

• A homlokzat az épület külső héja, a belső és a külső, a természetes és az épített
környezet közötti összekötő kapocs.

• Kint az éghajlati viszonyok az évszakok,

az időjárás és a nappali/éjszakai órák
hosszának váltakozása szerint változnak.

• Bent a körülményeknek a lehető legstabilabbnak és legkényelmesebbnek kell
maradniuk minden lakó számára a
tevékenységeiknek, szükségleteiknek és
a preferenciáiknak megfelelően.

4 / MGM CITY CENTER’S VDARA TOWERS
LAS VEGAS, USA
Ügyfél: MGM Resorts International & Dubaï World
Építész: Rafael Vinoly Architects of New York /
Gensler / HKS
Dátum: 2009

• A bioklimatikus homlokzat olyan, mint

5 / W DOHA
DOHA, KATAR
Ügyfél: Medgulf Construction Co. W.L.L.
Multiplex Constructions
Dátum: 2009

az élő membrán, amely folyamatosan
igazodik az időjárás változásához és a
bent tartózkodók változó igényeihez.
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2 / ACICO JAL HOTEL
DUBAI, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK
Ügyfél: Acico
Építész: Bothe Richter Teherani (BRT)
Dátum: 2010
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Új szolgáltatások nyújtása
„300 szobánkban motoros függönyök gondoskodnak a karbantartási és tisztítási, valamint működtetési költségek - a távirányítás
miatt - és a személyzeti kiadások csökkentéséről (kevesebb időt kell a szobában tölteni), nem is beszélve a hely megjelenéséről,
mivel kevesebb kézi beavatkozást igényelnek.” (az egyik szállodalánc fejlesztési menedzsere)

A hő- és vizuális komfort javítása

• A szobákban, a recepción vagy a

találkozási pontokon az érzékelt kényelem
szempontjából különösen fontos, hogy a
hőmérsékletet állandó szinten tartsuk és
kontrollálni tudjuk a természetes fényt.

• A Somfy vezérlőegységeivel és eszközeivel
lehetőség van arra, hogy:

> a benti hűs klíma megőrzése érdekében
automatizálja a függönyöket,
> szűrje a természetes fényt a szobában a
pihenéshez vagy a munkához igazítva,
> teljesen besötétítsen (éjszakai sötétítő
függöny).

Hő- és vizuális komfort

A szállóvendég távirányító
segítségével maga vezérli a világítást és
az árnyékolókat
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Fokozottan védje a privát szférát
és új esztétikai légkört kínáljon

• Messzire eltávolodva az ódivatú dekorációtól
a hotel ma egy „élő organizmus”,
amely új érzelmeket vált ki. A formatervezés
szerves és láthatatlan alkotóelemeivel
a Somfy megoldásai mindenki számára
biztosítják a lehetőséget, hogy védje a
privát szféráját, új légkört teremtsen, és
megtervezze a szálloda élettereit:

Személyre szabott szolgáltatások

• Ügyfelei egyediek, s ezért fejlesztési igényeik
is különböznek.

• Az automatizált és távirányítású

megoldásokkal mindenki teljes szabadsággal
élvezheti a technológia nyújtotta előnyöket.
A vendégek a saját ritmusuknak megfelelően
élhetnek, s a szálloda struktúráját egyszerű
vezérléseken keresztül a vágyaikhoz igazítják.

> a motorizált redőnyök és/vagy függönyök
segítségével tökéletesen védi a privát teret,
> a szoba hangulatának változtatása a reluxák
lamelláinak szögét megváltoztatva,
> a belső függönyök szét- és összehúzásával
a szoba leválasztható...

Automatizált redőnyök

A Somfy rendszere automatikusan felhúzza vagy leengedi a redőnyöket, így a
vendégek élvezhetik a kellemes benti
hőmérsékletet

Az épület energiahatékonyságának javítása
„Az áramfelhasználás egy átlagos hotel közműköltségeinek 60-70%-át teszi ki. Az energiahatékony világítás akár 75-kal is
csökkentheti az áramfelhasználást” (Forrás: Kaliforniai Szállodák & Szállásadók Szövetsége)

Energiamegtakarítás

Hozza ki befektetéseiből a legtöbbet

• A Somfy Dynamic Insulation™ megoldásokat*

• A jövedelmezőség biztosítása a luxus szállodák

kínál, hogy többé ne kelljen választani az
ügyfeleknek kínált kényelem és az
energiamegtakarítás között.

• A Somfy megoldásaiban használt érzékelők
és automata eszközök mérséklik az
energiafelhasználást, mivel:

szektorában az egyik fő elvárás. Az épületeket
úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a
működési költség csökkenjen, az élettartamuk
pedig meghosszabbodjon.

• A Somfy központosított automatizálási

megoldásai könnyen integrálhatók és
működtethetők, és segítenek csökkenteni a
működési költségeket:

> előnyben részesítik a természetes fényt,
> nyáron csökkentik a napsugárzás okozta
felmelegedést,
> az épületek nyílásait a tényleges használat
időszakához igazítja (turistaszezon,
szemináriumi idők stb.).

> mérsékli az energiafogyasztást: akár 10%-os
fűtésmegtakarítás télen és akár 9°C-os beltéri
hűtési nyereség nyáron,
> védi a külső redőnyöket a rossz időjárástól,
> csökkenti a függönyök és az árnyékolók
manuális használatát, ez pedig megnöveli az
élettartamukat,
> csökkenti a szükséges kézi működtetések számát,
és ezáltal a szobaszerviz fenntartási költségeit is.

*A Somfy Dynamic Insulation™ megoldásának köszönhetően az árnyékolástechnikai eszközök automatikusan reagálnak a külső éghajlati
viszonyokra, s így csökkentik az energiafogyasztást, és lehetővé teszik a szállóvendégeknek, hogy maximális mértékben kihasználhassák a
nap természetes hőjét.

Energiamegtakarítás automatizált árnyékolástechnikai eszközökkel
A svéd Lund Egyetem által létrehozott szimulációs eszköz szerint az épület összköltségének 1-2%-ával
megegyező beruházás 20-40%-os megtakarítást eredményezhet (lásd a lenti táblázatot).
Áram
fogyasztás

Hűtési terhelés
csökkenés

(éves)

(Wattban)

BARCELONA

22,6%-kal csökkent

22,6%-kal csökkent

(Spanyolország)

(1446 kWh 2006 kWh helyett)

(1884 W 2435 W helyett)

LOS ANGELES (USA)

25,9%-kal csökkent

24,1%-kal csökkent

(1594 kWh 2151 kWh helyett)

(1678 W 2212 W helyett)

14,7%-kal csökkent

21,2%-kal csökkent

(3038 kWh 3560 kWh helyett)

(2124 W 2694 W helyett)

0,3 emirátusi dirham / kWh áron:
156,6 emirátusi dirham

33%-kal csökkent

21%-kal csökkent

0,65 jüan / kWh áron: 396,5 jüan

DUBAI (Egyesült Arab
Emírségek)

SANGHAJ (Kína)

(1220 kWh 1830 kWh helyett)

(1876 W 2373 W helyett)

Összes fogyasztási megtakarítás
(éves)

0,16 euró / kWh áron:
89,6 euró

Az épületek élettartamának
meghosszabbítása

• A Somfy által kínált megoldások minőségi

dizájnjának és kivitelezésének
köszönhetően az ezekkel a megoldásokkal
felszerelt épületek fenntarthatósága
optimális:

> a bioklimatikus homlokzatok kreatív
építészeti megoldásokat tesznek lehetővé ez adja az épület összes értékét,
> az automata eszközök tökéletesen
összehangolják az árnyékolást, s így
garantálják a homlokzat esztétikus
megjelenését,
> a központosítási rendszerek könnyedén a
tevékenységekben vagy az energiákat érintő
szabályozásban bekövetkező változásokhoz
igazíthatók.
> a megoldások könnyedén integrálhatók
felújítási projektekbe (tárgyaló és
tanácstermek stb.)

LEED TANÚSÍTVÁNY
A Somfy megoldásai akár 20%-ban is
hozzájárulhatnak a LEED TANÚSÍTVÁNY
megszerzéséhez (110 pontból és 10 kritériumból kb. 20). Emellett a magasabb
besorolási szintek elérését is elősegítik
(Ezüst, Arany vagy Platina). A Somfy felelős,
gazdaságos és környezetbarát megoldásait
gyakran igénylik LEED épületekhez.

0,11 dollár/ kWh áron:
61 dollár
Szimulációs körülmények: 39,5 m2 méretű szállodai szoba,
6,2 m2-es ablakkal (dupla üvegezés, U: 2,88 W/m2Kg:
0.77), fehér PVC árnyékoló napellenző és and automata
árnyékolással összehasonlítva vagy anélkül, a fényerősségtől
függően (kérésre az elemzés részleteit rendelkezésre
bocsátjuk).
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Az egyes projektekhez igazított megoldás
Rugalmasan telepíthető, könnyen használható és a piacon elérhető legtöbb protokollal és vezérlőegységgel kompatibilis...
A Somfy valamennyi megoldása tökéletes választás a luxus szállodai szektor igényeihez és korlátozásaihoz.
Az ügyfelek dönthetik el, hogy falra szerelt vezérlőegységet vagy távirányítót használnak-e, vagy a várható igényekhez igazodva
időzített programot használnak, vagy inkább érzékelők segítségével automatikusan kívánják megoldani a dolgot... Akár
egy teljes épületet, egy emeletet, vagy közösen használt területeket (folyosókat, recepció stb.), vagy egy homlokzatot kíván
kialakítani, a választását számos kritérium befolyásolja: a működtetendő árnyékoló eszközök,
vagy a kezelendő zónák száma, az irányító / karbantartórendszer típusa,
a szükséges funkciók és az ár.

Épületirányítási rendszer
Animeo márkájú árnyékolásirányító rendszerek termékválasztéka
(kapható LON, KNX, Premium változatban)
Érzékelő paraméterek, zónaalapú vezérlő, felügyelet stb.

Épületirányítási
rendszer

Hálószoba
Kültéri árnyékolás:
Külső textilárnyékoló (screen)
Motor: Altea
Helyi vezérlő: Smoove
Beltéri árnyékolás:
Függöny
Motor: Glydea
Helyi vezérlő: Smoove
+ + RS485 adó vezérlő
(érintőpanel: működtetés, világítás,
vetítővászon, redőny, stb.)
Roller shutter traditionnel

Roller shutter tunnel

Roller shutter monobloc

Roller shutter blocbaie

External Venetian Blind

Kültéri árnyékolás:
Redőny
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Swinging shutter

Bottom opening window

Kültéri árnyékolás:
Zsaluzia

- Motor: Oximo
- Helyi vezérlő: Smoove
Roller shutter à lames orientables

External screen

- Motor: J4
- Helyi vezérlő: Telis Modulis
Sliding shutter

Projection shutter

Roof shutter

Top opening window

Skylight

Kültéri árnyékolás:
Külső textilárnyékoló (screen)
- Motor: Altea
- Helyi vezérlő: Smoove

Tárgyalóterem
Kültéri árnyékolás:
Külső textilárnyékoló (screen)
Motor: Altea
Helyi vezérlő: Smoove
Beltéri árnyékolás:
Roló
Motor: Sonesse
Helyi vezérlő: Smoove

Hall
Kültéri árnyékolás:
Redőny
Motor: Oximo
Helyi vezérlő: Smoove
Beltéri árnyékolás:
Roló
Motor: Sonesse
Helyi vezérlő: Smoove

Ebédlő
Kültéri árnyékolás:
Zsaluzia
Motor: J4
Helyi vezérlő: Telis Modulis
Beltéri árnyékolás:
Roló
Motor: Sonesse
Helyi vezérlő: Smoove

Venetian blinds

Roller blinds
Venetian
blinds

Roman
blinds
Roller
blinds

Pleated
& Cellular blinds
Roman
blinds

Beltéri árnyékolás:
Fénykizáró roló
- Motor: Sonesse
- Helyi vezérlő: Smoove
Louver

Projections screens
Louver

Projector lift
Projections screens

Balloon
shades
Pleated
& Cellular
blinds

Curtains
Balloon
shades

Curtains shades
Sheer Horizontal

Sheer Horizontal shades

Beltéri árnyékolás:
Függöny
- Motor: Glydea
- Helyi vezérlő: Smoove

Projector lift
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Somfy Kereskedelmi Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út 105.
T.: +36 1 814 5120
E-mail: info@somfy.hu

A Somfy 60 országban van jelen
76 leányvállalatával,
51 irodájával és kirendeltségével
5 kontinensen.
7 gyártó központjának köszönhetően a
Somfy hatékonyan működő, rugalmas gyártó létesítményekkel dolgozik.
Szigorú minőségi szabványainak hála
a Somfy 270 millió felhasználó és 32 000 üzleti ügyfél szükségleteit
elégíti ki világszerte.
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