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Hvad er en digital gardinstang, spørger du måske dig selv. Det synes jeg da ikke,
jeg har hørt om før. Ikke desto mindre har ODSIF været på markedet siden 2005
med sine egne udviklede digitale gardinstænger. Vi skitserede idéen helt fra bunden
af. Udgangspunkt - en fuldautomatisk gardinstang til private hjem og mindre
firmaer - helt selvkørende, uanset hvor den monteres. Kræsne krav til designet -
runde former i en harmonisk helhed uden synlige skruer, samlinger og mekanik.
Vovet, ved diskret at integrere et display på stangen til programmering - sådan var
det, at den digitale gardinstang blev til. 

I dag har den digitale gardinstang udviklet sig til en gardinstang, der automatisk
dækker en række forskellige behov, afhængig af den model, der vælges. Det kan
være forebyggende tyverisikring, da boligen ser beboet ud, når gardinerne bliver
trukket for og fra, uanset om du er hjemme eller ej. Det kan være beskyttelse af
inventar som møbler og ægte tæpper, når gardinstangen trækker gardinerne for,
hvis der bliver for varmt i et rum. Det kan være en hjælp for ældre og
handicappede, som kan have svært ved selv at trække gardinerne for og fra. 

Har du fået installeret IHC i din bolig, har vi gardinstænger og rullegardiner, der kan
kobles til dit IHC-system. 

Har du problemer med rumklang, kan brugen af tekstilgardiner være en stor hjælp
til at dæmpe rumklangen, og med en digital gardinstang kan du nu få gardiner på
en helt ny måde, nemlig ved at forene design og hygge med praktiske
funktionaliteter som komfort, forebyggende sikkerhed, beskyttelse af inventar m.m. 

Vi har modeller med fjernbetjening, så man på et hvilket som helst tidspunkt kan
trække gardinet for og fra. Vi har de luxe-gardinstænger i luksuriøst design og med
OLED-display, som f.eks.  bruges til High-End mobiltelefoner og snart i
millimetertynde fladskærme. Vores luksusmodel kan også styres med IR-
fjernbetjening fra bl.a. B&O. 

Udover de digitale gardinstænger, som ODSIF selv har udviklet, tilbyder vi også
fjernbetjente rullegardiner til f.eks. solafskærmning eller mørklægning samt
fjernbetjente gardinstænger i en billigere priskategori.

Kig på de forskellige modeller, og se hvilken type, der passer bedst til dine behov.
Du er altid velkommen til at kontakte ODSIF for at få råd og idéer. Og skulle du
ønske at se vores modeller, har vi selv et showroom,
hvor vi kan demonstrere stængerne, eller vi
kan henvise til en forhandler i nærheden af
dig. Besøg også vores hjemmeside, som
altid indeholder de nyeste opdateringer
både hvad angår produkter og
forhandlere.

Rigtig god læselyst!
ODSIF

ODSIF DIGITALE GARDINSTÆNGER
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DEN
ALLERFØRSTE

DIGITALE GARDINSTANG
TRÆKKER STADIG

GARDINERNE FRA OG FOR
HVER DAG PÅ DET

RIGTIGE TIDSPUNKT!
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� Luksuriøst design - eloxeret, blankpoleret aluminium i farverne natursølv, guld 
og sort.

� OLED-display (blåt eller gult) krystalklart ved aflæsning og programmering. 
Mulighed for aktivering af screensaver, hvor displayet viser dato, klokkeslæt 
eller rumtemperatur.

� Indbygget intelligens, der selv trækker gardinerne fra om morgenen og for 
igen om aftenen - hele året rundt, også mens du er på ferie. 

� Kan betjenes med ODSIFs egen RF-fjernbetjening eller IR-fjernbetjening fra 
bl.a. B&O.

� Integreret termostyring.

GARDINSTANGEN DER VIL SES!
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HM - STANDBY-
FORBRUGET LIGGER

PÅ 0,5W - DET ER 
JO  KUN KNAP 

8 KR. OM ÅRET!

INSPIRERET AF DEN NORDISKE NATUR

...OG MOTOREN 
SIGER NÆSTEN 

SLET INGENTING!



DE LUXE-SERIEN

Vores de Luxe-stænger er digitale gardinstænger i eksklusiv udførelse, hvor der er
kræset for enhver detalje. Nordisk design i eksklusiv, eloxeret poleret aluminium i
de stilfulde farver natursølv, guld og sort, der matcher ethvert liebhaverinteriør.
Beslag og ender i finslebet rustfrit stål samt rustfrie betjeningsknapper fuldender det
gennemførte design.

High-End teknologi med OLED-display, der fremtræder diskret og samtidig fremstår
med knivskarpe bogstaver og tal ved aflæsning og programmering. Stangen har
indbygget intelligens, der selv trækker gardinet fra om morgenen og for igen om
aftenen - året rundt! Indbygget termostyring, hvor gardinet bliver trukket for, hvis
temperaturen overstiger en indstillet temperatur, f.eks. 28°. Leveres med
fjernbetjening med radioteknologi. Gardinstængerne er programmeret på forhånd,
men kan programmeres individuelt.

Standardprogrammet trækker gardinet for og fra efter tidspunkterne for solopgang
og solnedgang. På hverdage trækkes gardinet dog først fra kl. 07:00 om morge-
nen og kl. 09:30 i weekenderne. Gardinstangen ved selv, hvornår det bliver lyst og
mørkt de forskellige dage, den ved, hvornår det er hverdag, weekend og helligdag,
og hvornår der skiftes mellem sommertid og vintertid, så du behøver altså ikke selv
at indstillet noget, hvis du vælger standardprogrammet. For de legelystne eller hvis
stangen skal tilpasses et andet livsmønster, er der naturligvis rig mulighed for at lave
sine egne, individuelle indstillinger.

De Luxe-serien kan også styres med IR-fjernbetjening fra bl.a. B&O. Dette er
allerede indkodet i stangen, så der kræves intet yderligere udstyr.
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RUSTFRIE ENDER

DE LUXE-STANG MED OLED-DISPLAY FÅS I NATURSØLV, GULD OG SORT



SIKKERHED, KOMFORT, IHC - VÆLG SELV!
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� CLASSIC: Vælg denne model, hvis du udelukkende ønsker den automatiske
funktion - f.eks. forebyggende tyverisikring, en nemmere hverdag, eller f.eks. 
til ældre eller handicappede, der selv har svært ved at trække gardinerne for 
og fra.

� COMFORT: Vælg denne model, som er med fjernbetjening, hvis du ud over 
den automatiske funktion gerne vil have mulighed for at styre stængerne 
på andre tidspunkter end de automatiske. Så kan du trække gardinet for, hvis 
du f.eks. ønsker at se tv midt på dagen, og solen blænder ind på skærmen, 
eller hvis du ønsker en lille lur på sofaen midt på dagen. 

� CT: Denne model er oplagt, hvis du ønsker at beskytte dit inventar eller blot 
at temperere et rum, når temperaturen bliver for høj. Indeholder desuden alle 
samme muligheder som COMFORT.

� LIGHT-REMOTE: Smart løsning til handicapboliger, ældreboliger, kursus-
lokaler m.m. samt til private hjem, hvor man ønsker at kunne fjernbetjene 
gardinerne - f.eks. i vinduer, hvor det er svært at komme til gardinerne pga. 
møbler eller andet inventar foran vinduet. Ideel til hjemmebiografen.

� C-IHC: Har du installeret IHC i din bolig, så har vi gardinstængerne, der kan 
kobles til systemet. Model CT og COMFORT kan også leveres for IHC på 
forespørgsel

� MANUEL: Vælg en manuel gardinstang som supplement sammen med dine 
andre Classic-stænger eller hvis du blot ønsker designet alene.

... OG JEG 
KAN BEDE ODSIF 

INDSTILLE MIN 
STANG EFTER MINE

ØNSKER FØR
LEVERINGEN!

CLASSIC COMFORT CT

HVIS JEG ER I 
TVIVL OM NOGET, 
KAN JEG JO ALTID 

RINGE ELLER 
MAILE TIL ODSIF!



CLASSIC-SERIEN
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I vores Classic-serie er der flere modeller at vælge imellem afhængig af dine behov.
Fælles for dem alle er, at de er fremstillet i aluminiumsprofiler, der er specielt
extruderet til ODSIF. Der kan vælges mellem hvidlakeret (RAL 9010) eller silkemat
natureloxeret aluminium (silkemat alufarve). De kan monteres på væg eller i loft.
Vælg mellem følgende modeller:

CLASSIC: Gardinstang med indbygget automatik (intelligens) og med
strømforsyning og batteribackup.  Gardinstangen betjenes via de tre knapper på
stangen ved siden af displayet.  Gardinstangen har indbygget intelligens, der sørger
for at trække gardinerne for og fra. Her kan enten vælges standardprogrammet,
som er forhåndsindstillet til at køre efter tidspunkterne for solopgang og solnedgang
(som man typisk ville have gjort selv - trække fra, når det bliver lyst om morgenen
og trække for, når det bliver mørkt om aftenen). Programmet skelner selv mellem
hverdag og weekend, sommer- og vintertid, jul, påske og andre helligdage. Eller der
kan vælges individuelt program, hvor man kan indstille sine egne tider. Gardinet kan
altid trækkes for og fra med den nederste knap på stangen. 

COMFORT: Gardinstang med indbygget intelligens som i model Classic.
Fjernbetjening, strømforsyning og batteribackup. Fjernbetjeningen kan styre op til
fire gardinstænger. Man kan styre én gardinstang ad gangen eller vælge at opdele
gardinstængerne i op til 4 grupper. Fjernbetjeningen kører på radioteknologi og har
yderst god rækkevidde. 

CT: Gardinstang med indbygget temperaturføler, leveres med fjernbetjening og
strømforsyning. Når temperaturen stiger til en forhåndsindstillet værdi - f.eks. 28°C
- trækker stangen gardinet for, og lader det være trukket for, indtil der igen er blevet
tempereret i rummet.

LIGHT REMOTE: Gardinstang med fjernbetjening og strømforsyning. Styres
udelukkende med fjernbetjeningen - dvs. trække gardinet for og fra. 

C-IHC: Gardinstang med indbygget motor udelukkende til IHC. Diagram over
tilslutning kan rekvireres fra ODSIF eller findes på vores hjemmeside.

MANUEL: Gardinstang uden automatik i samme design som de øvrige Classic-
modeller. Betjenes manuelt som traditionelle gardinstænger. F.eks. til vinduer, hvor
gardinerne aldrig trækkes for i rum sammen med andre Classic-modeller. 

LIGHT REMOTE C-IHC

MANUEL



SOLAFSKÆRMNING/MØRKLÆGNING
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RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING

MODEL CL-338H

GARDINSTANG MED FJERNBETJENING

MODEL CL-200T



CL-SERIEN
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Ud over ODSIFs egne gardinstænger forhandler vi også rullegardiner og
motoriserede gardinstænger med fjernbetjening til yderst fornuftige priser. 

Model CL-338H Motoriseret rullegardin med fjernbetjening. Slankt design. En
fjernbetjening (er inkluderet) kan styre op til 8 rullegardiner uafhængigt af hinanden.
Kan betjenes med enten fjernbetjening eller styrepanel. Leveres med 12V DC-
transformator. Maksimal belastning < 8 kg. Som tilbehør kan der leveres samlinger
i 90°, 135° eller 180°. Der kan også leveres separat timer til systemet. Maks. bredde
er op til 2 meter.

For stof til rullegardiner henvises til vores hjemmeside eller kontakt ODSIF.

CL-200T Motoriseret gardinstang med fjernbetjening. Slankt design. En
fjernbetjening kan styre op til 8 gardinstænger uafhængigt af hinanden. Kan
betjenes med enten fjernbetjening eller styrepanel. Overbelastningsbeskyttelse
inden for 30 sekunder. Leveres med 12V DC-transformator. 
CL-200T3M (op til 3 meter) CL-200T6M (fra 3 op til 6 meter) 

Der er inkluderet vægkontakt og fjernbetjening til systemet. Der kan også leveres
separat timer til systemet. 

Timer til CL-200T og CL-338H: 
Separat timer til gardinstang og rullegardin i CL-serien med mange forskellige
indstillingsmuligheder - op til 15 forskellige dagkombinationer.

CL-modellerne kan leveres til IHC på forespørgsel.

JEG KAN ALTID
BESTILLE EN 

SEPARAT TIMER TIL 
MIN CL-MODEL

EKSTERN TIMER



PRODUKTOVERSIGT - SPECIFIKATIONER
Gardinstang: Classic Comfort CT LightRemote
Til gardintype: Tekstil Tekstil Tekstil Tekstil 
Materiale stang: Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Standardfarver: Hvid RAL 9010 Hvid RAL 9010 Hvid RAL 9010 Hvid RAL 9010

Silkemat alu. Silkemat alu. Silkemat alu. Silkemat alu.
Stangdiameter: Ø36 mm Ø36 mm Ø36 mm Ø36 mm
Længder: Maks. 300 cm Maks. 300 cm Maks. 300 cm Maks. 300 cm
Længde
vægbeslag: 5 cm – 14 cm 5 cm – 14 cm 5 cm – 14 cm 5 cm – 14 cm
Længde
loftbeslag: 4 cm – 14 cm 4 cm – 14 cm 4 cm – 14 cm 4 cm – 14 cm
Display: Grafisk 128*32 Grafisk 128*32 Grafisk 128*32 Ingen 

pixels pixels pixels
Strømforsyning: 4V 4V 4V 4V
Backupbatterier: 3 x alkaline 3 x alkaline 3 x alkaline 

Duracell C 1,5V Duracell C 1,5V Duracell C 1,5V
Maks. tyngde 2,5 kg/m 2,5 kg/m 2,5 kg/m 2,5 kg/m
for gardin:

Features:
Indb. intelligens: Inkluderet Inkluderet Inkluderet
IHC: Ekstra Ekstra
Termostyring: Inkluderet
Styring med 
fjernbetjening: Inkluderet Inkluderet Inkluderet
Styring med 
IR-fjernbetjening
bl.a. B&O.:

Tilbehør:
Strømforsyning
(hvid): Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet
Fjernbetjening: Ekstra Ekstra Ekstra
Hjørner: Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra
Holder til 
fjernbetjening: Ekstra Ekstra Ekstra
90° samling:
135° samling:
180° samling:
Ekstern timer:
Vægkontakt:
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PRODUKTSAMMENLIGNING
C-IHC Manuel de Luxe CL-338H CL-200T
Tekstil Tekstil Tekstil Rullegardin Tekstil 
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Hvid RAL 9010 Hvid RAL 9010 Natursølv, guld, Alufarvet Hvid
Silkemat alu. Silkemat alu. sort
Ø36 mm Ø36 mm Ø36 mm Ø42 Skinne
Maks. 300 cm Maks. 300 cm Maks. 300 cm Maks. 200 cm Maks. 600 cm

5 cm – 14 cm 5 cm – 14 cm 5 cm – 14 cm 6 cm 9 cm (justerbar)

4 cm – 14 cm 4 cm – 14 cm 4 cm – 14 cm 6 cm 9 cm (justerbar)
Ingen Ingen OLED (blåt eller Ingen Ingen

gult) 128*32 pixels 
4V 4V 12V 12V

Indbygget
backup

2,5 kg/m 2,5 kg/m 2,5 kg/m < 8 kg < 15 kg/3m
< 25 kg/6m 

Inkluderet
Inkluderet Ekstra

Inkluderet

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Inkluderet

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet
Ekstra Inkluderet Inkluderet

Ekstra Ekstra Ekstra

Ekstra
Ekstra
Ekstra

Ekstra
Ekstra Ekstra
Inkluderet Inkluderet
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Forhandlernavn/-stempel
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