
Gemak in gebruik.
100% controle.





Bedien uw raamdecoratie 
in elke kamer  - 
moeiteloos.

Een Bliss systeem maakt elke kamer, in elk huis, een 
betere plek om te zijn.

Regel automatisch het licht dat uw huis binnenkomt. 
Word doordeweeks om 7:00 wakker en zeg ’s avonds’ 
welterusten tegen de wereld, door simpelweg op de 
toetsen op uw smartphone te tikken. 

Beschikbaar in Rolgordijnen, Horizontale jaloezieën, 
Plissé & Duette® Shades.

Bliss maakt gemotoriseerde raamdecoratie betaalbaar. 
Zodat iedereen in zijn huis kan genieten van de luxe en 
het ultieme gemak van gemotoriseerde raamdecoratie. 
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Perfect licht, privacy en 
veiligheid. Rechtstreeks of via 
scènes en timers. Alles via uw 
smartphone.



Eenvoud  
Eenvoudig in te stellen. Eenvoudig in gebruik. Eenvoudige installatie zonder hub vereist.

 

Betaalbaar 
Ultiem gemak van slimme gemotoriseerde raamdecoratie voor iedereen beschikbaar. 
 

Echte gemoedsrust 
Door scènes en timers te gebruiken, worden Bliss raamdecoratie automatisch  aangestuurd 
– zelfs als u niet thuis bent. U geniet dus van extra privacy en veiligheid in elke kamer. 

Comfortable living 
Makes homes more comfortable – with improved glare reduction, temperature control and 
better UV protection.

Keuze 
Een wereld aan keuze – raamdecoratie voor elke smaak en verschillende bedieningsopties.

Het leven  
makkelijker maken.
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Volledige controle  
van uw smartphone.

De Bliss-app is ontworpen als het meest gebruiksvriendelijke 
system dat u kunt kiezen.  Eenvoudig te bedienen, slim en intuïtief, 
het vereenvoudigt:

•  Bedien één of meerdere raamdecoratie producten via   
 smartphone.

•  Met een paar klikken kunt u scènes maken die uw   
 raamdecoratie automatisch in de gewenste positie plaatst en  
 uw levensstijl mooi aanvullen.

•  Voeg een timer toe aan de scène en uw  raamdecoratie wordt  
 naar de opgegeven positie verplaatst, zelf als u niet thuis bent.

•  U kunt offline van Bliss genieten met behulp van een enkele  
 smartphone. Maar als u uw eigen account maakt, wordt uw  
 unieke configuratie opgeslagen op onze server – wat betekent  
 dat deze vervolgens op verschillende gedeelde apparaten kan  
 worden gebruikt.

•  Spraakgestuurde commandos via de smartphone of   
 handmatige bediening op afstand zijn ook beschikbaar .

Perfecte verlichting, 
energie-efficiëntie en 
dagelijks gemak worden 
allemaal automatisch 
geleverd en naadloos 
geregeld door de Bliss-
app.



Makkelijker in te stellen  
en te bedienen.
 

 

Bliss Smart Blinds maakt gebruik van standaard 
smartphone-technologie. Maar op een slimmere 
manier. Het is niet nodig om een hub, gateway of andere 
apparaten te installeren. Er is dus geen gedoe - wat geld 
bespaart.

Met de intuïtieve Bliss-app, die kan worden gedownload 
in de App Store of via Google Play Store, kunt u de 
QR-code die zich op het raamdecoratie product bevind 
scannen voor moeiteloze bediening. De app leidt u 
eenvoudig door het installatieproces. Met elke installatie 
en actie, snel, naadloos en volledig zichtbaar in de app.

Ook de optionele afstandsbediening kan eenvoudig 
worden gekoppeld aan de producten.

Het systeem maakt gebruik van een lithium-ion batterij, 
die mooi is geïntegreerd in het ontwerp van de hardware.

Sommige mensen 
denken misschien 
dat gemotoriseerde 
systemen moeilijk 
zijn in te stellen en te 
gebruiken. 
Bliss is eenvoudig
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Bliss smart blinds. 
Hoe het werkt.
• Bediening via smartphone, afstandsbediening of spraakondersteuning

• De geïntegreerde batterij vereenvoudigd de installatie

• Snelle configuratie met een gebruikersvriendelijke app-ervaring

Bluetooth®

Radiofrequentie







Veiligheid en beveiliging  
zijn onze topprioriteit. 

Zodra u de unieke QR-code van uw raamdecoratie 
product scant, is deze veilig - en kunt alleen u die 
bedienen.

Bliss wordt verbonden en bediend via Bluetooth® en 
niet verbonden met internet.

De app voldoet aan alle GDPR-regels, wat betekent dat 
deze voldoet aan alle regels voor gegevensprivacy.

Bovendien levert Bliss-motorisering een volledig 
draadloze werking; zonder hangende koorden die een 
veiligere omgeving creëren voor jonge kinderen en 
huisdieren.
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Bliss smart blinds,  
beter door ontwerp. 
• Bliss maakt gebruik van energiezuinige Bluetooth®-technologie

• Optioneel kunt u de raamdecoratie bedienen met een Bliss afstandsbediening

• Geïntegreerde oplaadbare lithium-ion batterijen

• Het batterijpercentage van de batterij wordt aangegeven in de app

• Ondersteunde talen in de app: Engels, Duits, Frans en Nederlands

• De app is bruikbaar in lichte en donkere modus

• Commando’s kunnen worden gegeven via spraakactivering in de app

• Door middel van bidirectionele communicatie tussen app en blinds, zijn commando’s te allen tijde  
 zichtbaar in de app

• Geavanceerde scènes en timers functies zorgen ervoor dat de raamdecoratie automatisch werkt

• Beschikbaar met Rolgordijnen, Duo Rolgordijnen, Horizontale Jaloezieën, Plissé en Duette® Shades
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