
Bez minulosti
není budoucnost
Hledali jsme a našli: 
ikonická svítidla, koupelnové 
evergreeny, nábytek 
inspirovaný styly minulého 
století i návštěvy několika 
zdařilých moderních interiérů 
ve starých domech.
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ČÍslo 4 /  duben 2021       roČnÍk X XV 79,90 kč /  4,19 €
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1 Trojrámeček Sedna Elements
s vypínačem, stmívačem 
a pohybovým čidlem (Schneider 
Electric), černé sklo v kombinaci 
s bílým krytem, cena za jednorá-
meček od 246 Kč, WWW.SE.COM

2 Trojrámeček Decente se 
zásuvkou a vypínači (OBZOR 
Zlín), sklo v barvě holubí šedi 
s grafi tovým krytem, cena
od 1 380 Kč, WWW.OBZOR.CZ 
3 Dvojrámeček Neo Tech s dvo-
jitým přepínačem a zásuvkou 
(ABB), polykarbonát s metalic-
kým nástřikem, cena na dotaz, 
WWW.NIZKE-NAPETI.CZ.ABB.COM

4 Vypínač Bridge (Font Bar-
celona), design Oriol Guimerà 
a Joan Cinca, cena na dotaz, 
WWW.FONTBARCELONA.COM

5 Elektrická zásuvka (Sekhina), 
design Gábor Kasza,
beton, cena na dotaz,
WWW.SEKHINA.COM

6 Vypínač se dvěma klapkami 
Decente (OBZOR Zlín), sklo 
v barvě indigo s bílým krytem, 
cena od 459 Kč, WWW.OBZOR.CZ

7 Stmívač Soho (Fede), kartá-
čovaná mosaz, cena na dotaz, 
WWW.FEDESWITCHANDLIGHT.COM

8 Dvojrámeček se zásuvkou 
a dotykovým vypínačem Itouch 
(OBZOR Zlín), černé sklo, cena 
od 3 100 Kč, WWW.OBZOR.CZ 
9 Vypínač Levit M (ABB),
polykarbonát s metalickým
nástřikem, cena od 304 Kč, 
WWW.NIZKE-NAPETI.CZ.ABB.COM

10 Páčkový vypínač Sequence5 
(Schneider Electric), dostupný 
v zahraničí, chrom, cena
na dotaz, WWW.SE.COM
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Téměř neviditelný detail
Domovní elektroinstalace – sousloví, které na první pohled zaujme 
málokoho. Když se ale tím nekončícím množstvím vypínačů a elektrických 
zásuvek začnete probírat, objevíte nečekaně zajímavé spektrum barev, 
materiálů i textur. Fádním vypínačům z bílého plastu už totiž dávno 
odzvonilo.

PŘIPRAVILA: SABINA BAŘINOVÁ

FOTO: ARCHIV
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I na přístroje domovní elektroinstalace se dnes 
používají zajímavé materiály – třeba dřevo, sklo, 

keramika nebo beton. Díky tomu se i z detailu, jako 
je vypínač nebo zásuvka, může stát stylotvorný 

prvek, který podtrhuje celkovou koncepci interiéru. 
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1 Páčkový vypínač se skleněným 
povrchem (THPG), Ø 82 mm,
orientační cena od 1 505 Kč,
WWW.PRODUKTGESELLSCHAFT.DE

2 Otočný vypínač Retro (OBZOR 
Zlín) s betonovým rámečkem, cena 
od 1 660 Kč, WWW.OBZOR.CZ

3 Otočný vypínač se skleněným 
povrchem (THPG), Ø 82 mm,
orientační cena od 1 505 Kč,
WWW.PRODUKTGESELLSCHAFT.DE

4 Porcelánový stmívač (THPG),
Ø 82 mm, orientační
cena od 2 460 Kč,
WWW.PRODUKTGESELLSCHAFT.DE

5 Páčkový vypínač Retro
(OBZOR Zlín) s malovaným 
keramickým rámečkem, cena od 
1 483 Kč, WWW.OBZOR.CZ

6 Otočný vypínač Retro (OBZOR 
Zlín) s rámečkem z javorového dřeva, 
cena od 1 162 Kč, WWW.OBZOR.CZ

7 Otočný vypínač Fusion
(GI Gambarelli), kombinace mosazi 
a porcelánu, cena na dotaz,
WWW.GIGAMBARELLI.COM

8 Vypínač Skin – Haute Material 
(PLH), různé varianty povrchu,
Ø 81 mm, cena na dotaz,
WWW.PLHITALIA.COM
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Jak to vidím
MAREK BENEDA

obchodně-technický zástupce
společnosti OBZOR Zlín

Na co bychom měli dbát při 
rozmisťování zásuvek a vypínačů?

Rozmístění přístrojů domovní 
elektroinstalace doporučuji 
plánovat v průběhu stavby v zá-
vislosti na zamýšleném vybavení 
místností. To ušetří čas i spoustu 
starostí. Výškové osazení je indi-
viduální záležitost, nicméně exis-
tují obecná doporučení. Vypínače 
se doporučuje umisťovat vedle 
dveří, do výšky asi 120 centimet-
rů. Zásuvky se zpravidla osazují 
do výšky 20 až 30 centimetrů od 
podlahy, v případě umístění nad 
kuchyňskou linku pak do roviny 
s vypínači. Jiná pravidla platí 
v blízkosti vodních zdrojů, kde je 
nutné dodržet vzdálenost danou 
technickou normou.

Kolik zásuvek je potřeba v průměrné 
domácnosti?

Na to neexistuje jednoznačná 
odpověď – záleží na velikosti 
nemovitosti i potřebách jejích 
obyvatel. V ideálním případě by 
zásuvky měly být v každém rohu 
pokoje. V domě s dispozicí 4+kk 
by se měl počet zásuvek pohybo-
vat mezi 60 až 80. Nejvíce jich je 
samozřejmě potřeba v kuchyni.

Projevují se i v segmentu elektroinsta-
lace módní trendy?

Samozřejmě. Lidé postupně pře-
stávají elektroinstalaci vnímat 
jen jako funkční zařízení a začí-
nají přikládat důležitost také je-
jímu designu. Zákazníci tak stále 
častěji upouštějí od klasických 
plastových vypínačů a zásuvek 
a sahají místo nich po moderních 
materiálech v minimalistickém 
duchu. Ke slovu se dostává sklo, 
hliník i beton. Z hlediska barev-
nosti vede bílá, do obliby se však 
dostává i černé provedení. Záro-
veň elektroinstalace stále častěji 
směřuje k dotykovému ovládání 
a ovládání přes mobilní telefon.
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