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Inovação para mudar tudo:
descubra a conectividade mais
simples no mercado

Apresentamos o 
salto tecnológico 
da década

M O T O R E S

C O N E X Ã O

D I R E C T A



Diga adeus ao passado;
instale o futuro

Conectividade pura

Um revolucionário sistema de microchips: tire o máximo proveito da 

motorização, agrupe, sincronize e conecte, com o primeiro chip Wi-Fi 

que está ligada diretamente à motorização, sem HUB, estabelecendo 

uma conexão com a App imediata. A sua bidirecionalidade oferece 

controle absoluto de qualquer espaço, pela App ou por assistentes de 

voz, facilitando as acçóes cotidianas e oferecendo as informações mais 

precisas. Verifique a percentagem de abertura de cada estore, toldo ou 

cortina em seu celular, a qualquer hora, em qualquer lugar.

Descubra a nova gama de motores A-OK
com tecnologia Wi-Fi bidirecional

Diga adeus à instalação de um HUB e reduza custos: controle qualquer 

dispositivo diretamente pela App. Até sempre papel! Faça a programação 

diretamente na App, de forma intuitiva. Graças à nossa programação 

inteligente, trazer o século 21 para qualquer espaço é mais fácil do que 

nunca.



“Conveniência e imediatismo
dos componentes que funcionam

conectados ao router
fazem com que qualquer outra 
alternativa saia da equação: a opção 
preferida pela maioria dos utilizadores 
é, sem dúvida a tecnologia.

Wi-Fi bidirecional”

App A-OK Assistente 
de Voz

Wi-Fi

Tecnologia que
muda tudo:



Criar um mundo
conectado
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Estores de 
rolo exteriores

Venecianos Toldos Estores de 
rolo interiores

Cortinas 
tradicionais

Portas 
de enrolar

Mosquiteiras
de enrolar

Janelas Pérgolas
bioclimáticas



Diga adeus à instalação de 
um HUB e controle qualquer 
espaço pela App e voz 

A revolução Wi-Fi

P O R  A P PP O R  V O Z

 Smartlife

Tuya Smart

A-OK Home

Sin HUB
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Gama de
A-OK Motors®

Estores de 
rolo exteriores

Cortinas

Toldos

Janelas

Venezianos

Estores de 
rolo interiores


