
Pressemed

Har d
 
ODSIF ha
gardinstæ
indbygge
via din sm
 

 
Nemt og e
Det super s
din smartp
gardinskinn
tilslut blot 
dine gardin
Kontakten 
 
Automatis
ODSIF´s g
også en sm
gardiner til
weekenden
 
Temperat
Vi glæder 
stuen. Læd
toner lyser
termomete
hedebølge 
 

ddelelse – ap

u chatt
ar gjort de
ænger me
et wifi i ga
martphon

elegant 
smarte ved 
hone/tablet
ner på mark
din gardins

ner. Det er o
kan du få, s

ske gardins
gardinstæng
mart tidsinds
l at trække f
n, så indstill

urstyring 
os alle til so

dersofaen sm
re. ODSIF’s
er. Dette kan

og solskold

pril 2016 

tet med
et igen. De
ed indbygg
ardinstæn
ne eller tab

den nye OD
. Alt er skju
kedet, skal d
stang i en st
også muligt
så den passe

stænger 
ger kan træk
stilling indb
fra om morg
ler du blot g

ommer, sol 
melter nærm
s gardinstæn
n du også in
dede møbler

d din g
et danske 
get intellig
gerne, så 
blet. 

DSIF WIFI 
ult inde i sta
der ikke mo
ikkontakt, o
t at få en trå
er til dem, d

kkes for elle
bygget, hvor
genen og fo
gardinstæng

og varme, m
mest af varm
nger kan træ
ndstille på d
r med ODSI

gardins
firma OD
gens. Nu h
nu kan du

 

gardinstang
angen, så i m
onteres ekste
og så kan du
ådløs vægko
du i forvejen

er fra med et
r du selv ka
or om aftene
gerne til at t

men vi kend
me, og før du
ække for ved
din smartpho
IF’s selvtæn

stang i 
DSIF var de
har de tag
u kommu

g er, at du bl
modsætning
erne bokse p
u bruge din 
ontakt til at b
n har i din b

t touch vha.
n bestemme
en. Kan du g
række sener

der også god
u ved af det
d en bestem
one/tablet. D
nkende gard

dag?
e første til
get skridte
nikere me

lot behøver 
g til tradition
på væggen.
telefon elle
betjene gard
bolig.  

. smartphon
e de tidspun
godt lide at 
re fra lørdag

dt, når det b
t, er farven p

mt temperatu
Du undgår d
dinstænger. 

l at lave 
et fuldt ud
ed din gar

r en gardinst
nelle elstyre
. Ganske en
er tablet til a
dinstangen 

ne eller table
nkter, du vil
sove længe

g og søndag

bliver alt for
på sofaen b

ur, da de har
derfor inden
  

d og 
rdinstang 

tang og så 
ede 

nkelt – 
at styre 
med. 

et. De har 
l have dine 
e i 
g.  

r varmt i 
blevet 3 
r indbygget 
ndørs 



Øget sikkerhed i hjemmet 
Gardinstængerne arbejder for dig, mens de vildleder ubudne gæster. De kan se gardinerne trække 
for og fra og tror derfor, at folk er hjemme. Det bliver nu meget mere afslappende for dig at tage på 
ferie, mens dine gardinstænger fungerer som forebyggende sikkerhed.  
 
Design 
De digitale gardinstænger er lavet af aluminium og fås i flere farver.  
De er elegante i deres udtryk, og med deres ydmyghed blender de ind i dit hjem, uanset hvilken 
stilart du har. Hvem havde troet, at gardinstænger kunne være værd at beundre? 
 
Priseksempel: Gardinstang med indbygget wifi, 120 cm – pris DKK 2.900,- inkl. moms. 
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