
En hjælpende             i hverdagen

med ODSIF-gardinstænger



Om ODSIF
• ODSIF digitale gardinstænger introduceres 

på markedet 2005.

• de luxe-gardinstænger lanceres 2007.

• ODSIF-produkter kompatible med X10-
styresystemer introduceres 2010.

• ODSIF LED-temalamper introduceres på 
markedet i 2010.



Om ODSIF - grundlæggerne
• Ingi Helgason – MSE – projektleder hos 

Ericsson (4 år) og Nokia (10 år). Konsulent 
hos IBM som technical solution manager.

• Gitte Bruhn Carstens – eget oversætterfirma 
i 15 år med speciale i tekniske oversættelser 
(engelsk, tysk, islandsk, dansk). Autodidakt 
billed-/håndarbejdskunstner.



Tænk fremtiden ind!
• Handicappede/ældre bliver mere selvhjulpne og kan blive i 

egen bolig i længere tid.
• Personale aflastes, da brugeren selv kan kontrollere 

gardinerne, eller gardinstængerne er fuldautomatiske.
• Central styring er mulig med f.eks. IHC. F.eks. en 

afdeling, hvor der ønskes ens brugsmønster for 
gardinstyringen.

• Individuelle behov kan tilgodeses – nogle ønsker et fast 
mønster, andre vil selv styre. Hver stang kan indstilles 
individuelt.

• Der kan leveres løsninger til særlige behov – f.eks. 
stemmestyring.



Gardinstangen, der kan det hele!

• Elegant design uden kompromiser

• Fuldautomatisk – model Classic

• Styr selv – model Light Remote

• Både og – model Comfort

• Central styring – IHC

• Specielle styringer/samarbejde med partnere



Design uden kompromiser

• Både væg- og loftmontering.
• Et elegant design uden synlige skruer.
• Tidløst i farverne hvid/eloxeret.
• Ingen ekstra ”boks” til motor – denne er pænt 

integreret inde i stangen.
• Beregnet til almindelige stofgardiner med hægter 

og kroge.
• Forskellige farver og finishes kan leveres på 

forespørgsel.



Model Classic!

• Fuldautomatisk gardinstang, som selv 
trækker gardinet fra om morgenen og for 
om aftenen.

• Forhåndsindstillet program (følger tiderne 
for solopgang/solnedgang).

• Kan programmeres individuelt.

• Med strømforsyning.



Model Light Remote

• Gardinstang – udelukkende til 
fjernbetjening.

• Brugeren trækker selv gardinet for og fra 
vha. fjernbetjening.

• Leveres med strømforsyning.



Model Comfort

• Fuldautomatisk gardinstang som selv 
trækker gardinet fra og for

• Gardinet kan desuden trækkes for og fra 
vha. fjernbetjening på vilkårlige 
tidspunkter, f.eks. hvis der ses tv om dagen, 
og solen blænder ind på skærmen, eller hvis 
man ønsker at tage en lille ”morfar” midt på 
dagen.



Model C-IHC

• Gardinstang til central styring via IHC.

• Comfort-modellen kan tillige leveres for 
IHC, således at man både får ODSIFs 
styring og IHC-styring i samme stang.



Specielle styringer/samspil med 
andre styringer

• ODSIFs fleksible styring giver mulighed 
for, at gardinstangen kan ”kommunikere” 
med andre styresystemer – f.eks. 
stemmestyring, som leveres af ”partnere”.

• ODSIFs fleksibilitet og nærhed gør, at der 
er mulighed for at lave tilrettede løsninger i 
samarbejde med kunden.



Målgrupper

• Ældreboliger

• Handicap-boliger

• Supersygehuse

• Hospices

• Andre institutioner



Samarbejde              med ODSIF

• Dansk design/dansk produktion = nærhed

• Fleksibilitet til at levere tilrettede løsninger

• Nytænkning – utraditionel ”mindset” gør, at 
ODSIF kan inddrages i planlægningsfasen 
og bidrage med innovative ideer.

Fra ODSIFs showroom



Tekniske data

I modellerne: Comfort, C-IHCStyring med RF-
fjernbetjening:

I modellerne: Classic, ComfortIndbygget intelligens:

2,5 kg/mMaks. tyngde for gardin:

3 x alkaline Duracell C 15,VBackup-batterier:

Inklusive i leveringenStrømforsyning:

Grafisk 128*32 pixels (I modellerne: Classic, Comfort)Display:

4 cm – 14 cm, eller beslag, hvor stangen går helt op til loftet.Længde loftbeslag:

5 cm – 14 cmLængde vægbeslag:

Maks. 300 cmLængder:

Ø36 mmStangdiameter:

Hvid RAL 9010/silkemat eloxeret aluminium (andre farver på 
forespørgsel)

Standardfarver:

AluminiumMateriale:


