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S 90  

Because the S 90 blind slats fit together so well, they can completely shut off the light. The slats are the firmest in our offer, 
they can, therefore, boast of being highly resistant. They look similar to window shutters, and you can combine them in a 
great way. The external blinds S 90 are hand-or motor-operated. You can also connect them with the Smart Home system, 
so that they can be adjusted pursuant to your needs. 
  

S 90  

Επειδή οι λωρίδες της περσίδας S 90 εφαρμόζουν μεταξύ τους τόσο καλά, μπορούν να απομονώσουν εντελώς το φως. Οι 

λωρίδες είναι το πιο δυνατό σημείο στην προσφορά μας, μπορούν, επομένως μπορούμε να πούμε ότι είναι εξαιρετικά ανθε-

κτικά. Παρόμοια με τα παραθυρόφυλλα επομένως μπορείτε να τα συνδυάσετε με εξαιρετικό τρόπο. Οι εξωτερικές περσίδες   

S 90 μπορούν να λειτουργούν με χειροκίνηση ή με μοτέρ. Μπορείτε επίσης να τα συνδέσετε με το σύστημα Smart Home, 

ώστε να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
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Product- Key Features 

Χαρακτηριστικά  Προϊόντος  

The material for the external 
blinds comes from Switzer-
land, the electronics comes 
from France and Germany. 

 

Το υλικό για τις εξωτερικές 

περσίδες εισάγονται από την 

Ελβετία, τα ηλεκτρονικά εισά-

γονται από τη Γαλλία και τη 

Γερμανία. 

Self-bearing system variants 
Και σε έκδοση αυτόστερέωσης  

Wide scale of colour       
Μεγάλη συλλογή χρωμάτων 

Blackout blinds             
Περσίδα συσκότισης  

Very firm slats           
Πολύ σταθερές λωρίδες 

Similar to window shutters 

Παρόμοια με τα παραθυρό-

φυλλα 
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Technical Details 

Τεχνικές Λεπτομέρειες  

Μανιβέλα 

Μανιβέλα 

Μοτέρ 

Μοτέρ 

Πλάτος 

Ύψος 
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1. Installation under the façade             

1. Εγκατάσταση κάτω από την πρόσοψη 

The blinds are mounted into a prepared 

space in the facade. All anchoring ele-

ments are hidden and thus do not dis-

turb the final appearance of the building.        

Οι περσίδες τοποθετούνται σε προκατα-

σκευασμένο χώρο στην πρόσοψη. Όλα 

τα στοιχεία κρύβονται μέσα στο αόρατο 

κουτί και έτσι δεν αλλοιώνεται η τελική 

εμφάνιση του κτιρίου. 

Technical Details 

Τεχνικές Λεπτομέρειες  

2. Installation under the cover sheet      
2. Εγκατάσταση μέσα σε κουτί        
αλουμινίου         
A painted aluminium sheet covers 
the upper profile and the blind slate 
packet and protects the blinds from 
adverse weather. 

Ένα βαμμένο κουτί αλουμινίου κα-
λύπτει το ανωκάσι και το μάζεμα της 
περσίδας και  τις προστατεύει από 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

3. Installation on the façade             
3. Installation on the façade 

In case the building technology pre-
vents use of the option of mounting 
under the facade or the cover sheet, 
the blinds are then mounted directly 
onto the facade with the use of spe-
cial structural elements. 

Σε περίπτωση που η δομή της κατα-
σκευής εμποδίζει τη χρήση του αό-
ρατου ή του αλουμινένιου κουτιού 
κάλυψης, οι περσίδες σε αυτή την 
περίπτωση στερεώνονται απευθεί-
ας στην πρόσοψη με τη χρήση ειδι-
κών δομικών στοιχείων. 
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Technical detail 

Τεχνικές λεπτομέρειες 

Note: view from the inside  -  Σημείωση: το βλέπουμε από μέσα 
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Συνολικά ύψος 

περσίδας σε mm 

Technical detail 

Τεχνικές λεπτομέρειες 

*Space for blind – recommended: 130 mm, minimal: 125 mm. 

* Χώρος για περσίδα - συνιστάται: 130 mm, ελάχιστος: 125 

mm. 

*Pay attention to the cover height. A gap between the cover and 

the first slat can arise with lowered blinds in the open position at 

maximum height V. We recommend a minimum height of cover 

230 mm (see drawing in the chapter Technical information).           

* Δώστε προσοχή στο ύψος του καλύμματος. Ένα κενό μεταξύ 

του καλύμματος και του πρώτου φύλλου μπορεί να προκύψει με 

το κλείσιμο των περσίδων στην ανοικτή θέση στο μέγιστο ύψος 

V. Συνιστούμε ένα ελάχιστο ύψος καλύμματος 230 mm (βλ. 

Σχέδιο στο κεφάλαιο Τεχνικές πληροφορίες). 

Blind cross section  -  Τομή περσίδας Blind packet height   -  Ύψος μαζέματος 

Συνολικά ύψος 

μαζέματος σε mm 
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Technical detail 

Τεχνικές λεπτομέρειες 

Types of guiding rails 
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Technical detail 

Τεχνικές λεπτομέρειες 

Types of guiding rail holders 

Holder standard 

For types of guiding rails 

Holder telescopic 

For types of guiding rails 

For types of guiding rails 

Holder KV 

* For facade blinds minimal 85 mm. 

For types of guiding rails 

*Attention: The telescopic holder base 

exceeds the blind width by 6 mm on each 

side. They can carry only the weight of 

guiding rails (never the weight of the 

whole blind). 
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Technical detail 

Τεχνικές λεπτομέρειες 

Corner holder – external  

Corner holder – internal  

Note: with corner holder it is necessary to order o profile 40x40 mm. 

Note: with corner holder it is necessary to order o profile 40x40 mm. 
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Technical detail 

Τεχνικές λεπτομέρειες 

Types of cover sheets 

- cover sheets are 1.5 or 2 mm thick 
- surface treatment anodizing or according to RAL 
- maximum length of cover sheet – 4000 mm 
- it is necessary to order cover sheets above 4000 mm divided into 2 or more pieces, including connections 
- we recommend making cover sheets above 3000 mm from a sheet 2 mm thick 
- it is possible to provide the front side of the cover sheets with XPS insulation of thickness 6 mm 

Types of upper profile holders 
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COLORS 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

STANDARD COLOURS  -  ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Colours of Slats  -  Χρώματα Λωρίδων 

*The mentioned colour marking is only indicative, it is the closest shade to the slat colour. 

**Colours for ladders, textile bands, lower profile end caps and sealing profiles in lamels are available in either grey or black. The standard 

colour is stated in the table, it is possible to use the second variant on request. 
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Bring your home to life with Somfy 

Δώστε ζωή στο σπίτι σας με τη Somfy  

Imagine closing the blinds in your bedroom each night at the touch of a button and being woken by gentle sunlight in the morning, at exact-

ly the time that suits you. 

Φανταστείτε το κλείσιμο των περσίδων στην κρεβατοκάμαρά σας κάθε βράδυ με το πάτημα ενός κουμπιού και το πρωινό ξύπνημα από το 

ήλιο, ακριβώς τη στιγμή που σας ταιριάζει. 

Somfy smart home system, TaHoma, 

adapts as your needs and your budget 

change.  You can add new devices to 

your installation whenever you want.  

Το Somfy smart home system, TaHoma, 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες 

σας και τον εκάστοτε προϋπολογισμό 

σας. Μπορείτε να προσθέσετε νέες συ-

σκευές στην εγκατάστασή σας όποτε 

εσείς το θέλετε. 
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SKIMO® a u t o m a t i o n s 

SKIMO® a u t o m a t i o n s 


