ÍSLO9/ZÁŘÍ2018

BYTOVY
TEXTIL

l
ZÁSUVKY_

AVYPINACE.

7

PIHYÝ IŠRÁSY

V

poměru prostoru interiéru a vlastní velikosti jsou
vypínače a zásuvky jen drobné pihy. Ovšem ty současné už
nejsou jen nevzhlednýmí znaménky,ale skutečnými pihami
krásy. Posuďte sami!
PŘiPRAViLA LENKA SAULICHDVÁ, FOTO ARCHIV

současným deswgnovým
výpmeum čí zásuvkám rozhodně
nechybí urigmahia a Siyi. Díky
bohaté škáie znamena aesignu.

Vypínač Decenle (obzor),
dvouklapkový, rámeček z betonové
směsi, sněhobíiá mýma cena
od 1 047 Kč, www oazon cz

Vypinače a Zásuvka Deceme (Obzor)

v troyámeöku, skio, hoiubí

šed

a meľaiický grain, cena 1 19s Kč.
www oszoacz

rozhčných marenam aýepch
kombmacüa možné vhodně
doladit Jakýkoliv koncept interiéru
.Ještě více 19 možné získat
napřikiad pomocí atraktivních
rámečku, dálkových bezdrátových
C4
dotykovým vvpmaóa nebo
třeba chytré a uspome
eiekirolnstaiace, mv spinač
zapneie, ale vypne se už sám

„vr/v

Vivi

Vypínač Retro (obzor)
s rámečkem z íradwční bílá
keramiky, Černá krytka a bílá
BTA khóka, cena 061 185Kč.
WWWREYROVVPINACBZ

ING. PAVEL KUTEK,
r. o , Product Mavkenng
Dwectov, CZ-SKHU Cwuster, EPBP

ABBs

Společnost ABB spoléhá
na vlastní návrháře. nebo
oslovuje designéry zvenčí?
Většinou se jedná n velmi úzkou
spolupráci mezi týmem odborvLí/cú 2 ABB
a externím designérem, který technicke' řešení obohatí svým Icreativnímnávrhem,
Ze známých jmen designérů
vzpomenu uýbomuu spuluprzb
ci s akademickým sochuřem
Jiřím Doszálem, ktmy' se podűel
na našem nejúspěšnějším design
nn Tanga“, nebo s MgA. Janem
Čnplcem, ktery' význam design
naší poslední rndý Leuít".
i

Chystáte Iems ještě
nějaké novinky?
Významným mezníkem pro

Pvoslorový tevmos|at Fulure linear (ABB), bHá/
cena na dotaz. WWWIIIABBCOM

/Wedově bílá,

odbornou elektrotechnickou
veřejnost je jarní výstava
Ampen nn kterou se snažíme
směřovat veskere' naše noumky.
Mezi ty ne/dúležităjăír ublastl
dummmích elektmmstulací
zeros patří bezesporu doplnění
systému chytré elektromsmr
znce ABB-freeáibhome“ o dee

srgnonon radu Lenm nebo
nove' metalické barvy LeUiWM.
Novinky budou ke zhlédnutí
také na veletvhu Fm Arch.

Vypínač Neo (ABB), bílá/
medová šedá cena 1 071 Kč,
WWWLSSHURCZ

Vypínač Z kolekce
FLclassic (Berker),
eklxuvaný hliník,
cena na delal.

x

WWWBERKERCOM

\

Jake' vypínače iste
do svého bytu?
Přiznám se, že na tuto otázku
zvolil

není jednoduché odpuuědě
Vsoučasné době mám v Icazdám pokoj; imou designovau
rndn dbýen n mohl testovat
u běžném provozu, sledovat
jen nlnsmbm v čase. Kdybych
se měl (Jpmstit od odbumého
pohledu, volil bych nejspíše
rbdn Leenw 7: některé z m)uýcn memlických bnren, které
padtrhnou důležitost interiéru.

Vypínač Decenm (ABB), bílý
porceíávl, cena 1 015Kč.
www zum cz

Vypínač
below

z

kwekce

RJ

(Berker),

a bHý Ieskwý plast, cena

na dotaz, www BEHKERCOM

wwwmodemibytcz 93'

A co se děje v oblastí vypínačů zásuvek
a

ve světě? Největší experínlnluly pňchnpílclně
zaznamenáváme v designu, ovšem také funkce
se v nmohénx rozšiřují a dávno se nespokojí
s pouhým zapnuto/vypnuto.

*Mäñřf

Award 2017, vrchní výměnný kryt lze p

působiljakékolv

dekoracw, www.scHNEIDER-ELECIRICLGM

Vypínač a stmívač Ecupse (Shade), deswgn
zivmd swaaxtn, otáčením lze pwnule menu
wmenzwlu svěHa, www.
smneuenrscom

Přepínač Kamereon (Dekamma), mnrnvní
owádání pracuje se vsenn smysw a poskytuje
vwzuální zpětnou vaznu, wWWDAKANIMoLaM

?a
vypmaee Semido (Basaue) dvě nebo
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umykove pmenv, kezaa' plocha může ovládat
Jinou funkcx v syslému mleligentní domácnosu,
kovový povrch. wwweeseneas

Must hav
Pokud se preanravacr kanew se zásuvkami ve tvaru
kmiček, které drží na místě magnet. začne prodával,
chceme nov Energwe js přenášena bezdrátově, což
dovome, aby se zásuvka ocaeewa jakýmkoüv směrem
Nepoužívanou zásuvku lze otočil dnem vzhůru, aby
se
do m' nep! Ho. Aumryjsou So Voung kun 81 Sung !ck Jo,
pmdlužovaöka je vñězem ocenění KnDeswgn za rok 2ms,

Vysílač HF sígnaíu.
kráfkocestný čtyřtíačíłkový
Time Arbo (ABB). cena na
uuíaz, wwwm A55 coM

Vypínač s chromovou páökou
(Fomínl), űřevěný rámeček, cena
na dotaz, WWWESNORNENQCZ

Vypínač z kolekce m (Berker). plast
a reííeíní kůže, sněhové bHá a hnědá.
cena na dolaz, WWWEERKERLOM

Vypínač Decenle (obzor), dvoumapkový,
MDF rámeček.; ořechovou dýhou
asnéhové bííau kíylkou, cena od 37s Kč.

Vypínač Decenlo (ABB), střídavý
schodísťový, uíía/ píímdní buk cena
1
334 Kč, www,ELE›<TRO-ľRuTNOv.cZ

wwwnazoncz
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