Interesujesz się
wystrojem wnętrz…
Urządzanie własnych czterech kątów to jedno z Twoich hobby, nieważne
czy chodzi o projektowanie wnętrza od nowa, czy sezonowe odświeżanie
wystroju. Wyszukiwanie nowych inspiracji aranżacyjnych i wdrażanie ich
w życie to dla Ciebie świetna zabawa. Wspaniale jest łączyć ze sobą różne
kombinacje kolorów i materiałów, by sprawdzić które z nich pasują do
siebie najlepiej. Nic nie może się równać z uczuciem, gdy kupujesz ostatnie
dodatki do aranżacji, które nadają charakter wnętrzu i łączą cały projekt
w całość.

Chciałbyś dowiedzieć
się więcej?
Istnieje kilka praktycznych zasad przestrzeganych przez profesjonalistów,
o których zdecydowanie powinieneś wiedzieć. Jednak hobby powinno być
przyjemnością, a nie uczeniem się zasad. Dlatego nie martw się – wszystko,
czego potrzebujesz, aby stworzyć idealne wnętrze, to pomysł, zdrowy
rozsądek i Twoje oko. Daj ponieść się wyobraźni!
Magazyny wnętrzarskie, strony internetowe i blogi oraz markety budowlane
i sklepy meblowe to świetne źródła informacji i porad, które możesz
wykorzystać przy dekorowaniu swojego wnętrza.
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Najnowsze trendy
Zainspiruj się!
Dawniej gniazda elektryczne i łączniki uznawane były za elementy wnętrza, które miały jedynie wykonywać swoje
zadania. Jednak we współczesnych wnętrzach każdy – nawet najmniejszy detal ma ogromne znaczenie. Na szczęście
dzisiaj bez trudu znajdziesz osprzęt elektroinstalacyjny – dopasowany do kolorów, faktur i materiałów, które tak starannie
wybierałeś do swojego wnętrza! To najlepszy sposób, aby sprawić, że pomieszczenie będzie idealnie wykończone.

Nasi projektanci podzielili
się z nami ich ulubionymi
aranżacjami z inspirującymi
produktami Sedna Design
& Elements, Merten, Odace oraz
Asfora. Nie ma tutaj dobrych
i złych wyborów. W każdym
wnętrzu, które jest tak samo
unikalne jak Ty, możesz wyrazić
swój własny styl!

Znajdź swój styl
Czy wiesz, co naprawdę Ci się podoba? Musisz odpowiedzieć sobie na to pytanie, aby znaleźć swój
własny styl! Jakie pomieszczenia najbardziej do Ciebie przemawiają? Przestrzenie duże i otwarte
czy małe i przytulne? Wnętrza ciepłe i przyjazne – np. wykończone drewnem – czy nowoczesne
wykończenia w geometryczne wzory? Czy może wszystkiego po trochu?
Istnieje tyle stylów, ile ludzi na świecie. Możesz stworzyć swój własny styl od zera lub tak, jak
większość osób, wyrazić go poprzez połączenie istniejących już elementów, dodając tu i ówdzie
własne poprawki, które najlepiej podkreślą Twoją osobowość. Wszystko zależy od Twojego
charakteru, efektu jaki chcesz osiągnąć, elementów, które koniecznie chcesz zawrzeć w projekcie
i budżetu, jaki masz do dyspozycji.
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Na następnych
stronach zaprezentujemy ofertę gniazd
elektrycznych i łączników
Schneider Electric oraz
inspiracje, pokazujące
dzisiejsze najważniejsze
trendy wnętrzarskie.
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Sedna Design & Elements

Gdy urządzasz własny dom, poszukujesz rzeczy z osobowością, stylem i klasą. Zachwyca Cię ich
wygląd, faktura materiałów, jakość wykonania i trwałość.
Zainspirowani najnowszymi trendami modowymi i wnętrzarskimi stworzyliśmy serię Sedna Design
& Elements z myślą o Tobie. Nowa seria oferuje niepowtarzalny styl i jest świetnym źródłem inspiracji,
a także obowiązkowym elementem modnego wnętrza.

Wymarzone dodatki w atrakcyjnych
cenach
Nowa seria Sedna Design & Elements dostępna jest w szerokiej gamie kolorów i materiałów, które
wyglądem i fakturą przypominają drewno, kamień, metal czy szkło.
Zjawiskowe, bardzo realistyczne wykończenia na pewno Ci się spodobają, zwłaszcza gdy weźmiesz pod
uwagę ich cenę.

W ykończenie tak
unikalne jak
Twoje
wnętrze

Dzięki serii Sedna, oferującej łączniki i gniazda w przystępnej cenie, bez problemu możesz sprawić,
by Twoje marzenia stały się rzeczywistością.

Sedna Design
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Sedna Elements
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Merten System M

Osobowość wnętrza
Wiele osób aranżując własne wnętrze kieruje się zasadą minimalizmu. Duże otwarte przestrzenie, jednolita kolorystyka i proste,
eleganckie kształty wprowadzają w pomieszczeniu niezwykły ład i porządek. Taki styl urządzania wnętrza sprawdzi się nie tylko
w przypadku pomieszczeń mieszkalnych, ale także usługowych takich jak: hotele, salony urody czy kliniki lekarskie. Jeżeli szukasz
szlachetnych materiałów, wyrafinowanego designu i niezwykłych funkcjonalności, to seria Merten będzie właściwym wyborem.

M-Smart
Cechuje się klasyczną formą, uniwersalną kolorystyką oraz przystępną ceną. Polecana do
zastosowania w szczególności w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

M-Pure
Ramki z tej linii są najlepszym przykładem eleganckiego minimalizmu. Klasyczna kolorystyka i prosta
forma, sprawia, że osprzęt będzie idealnie pasował do każdej ściany.

N ow o c z e s n a
elegancja

M-Plan
Wykończenie dostępne w ponadczasowych kolorach znajdzie zastosowanie szczególnie
w pomieszczeniach urządzonych w nowoczesnym stylu.

M-Pure Decor

W yrafinowana
forma

Jest połączniem eleganckiej formy i wysokiej jakości materiałów naturalnych. Ramki na ścianie
tworzą poczucie lekkości i harmonii, nie pozwalając przejść obok nich obojętnie.

M-Elegance szkło
Wyjątkowo estetyczne wykończenie ramki dostępne w pięciu kolorach, polecane jest do
zastosowania w aranżacji wnętrz o wysokim standardzie wykończenia.

M-Elegance metal
Ramki charakteryzują się stonowaną kolorystyką i różnorodnym wykończeniem, od błyszczącego po
matowe. Osprzęt nada pomieszczeniu wyjątkowo subtelny charakter.

M-Elegance drewno
Drewniany wygląd ramek wprowadza do wnętrza niepowtarzalny, przytulny klimat. Produkty
rekomendowane dla osób ceniących naturalne materiały.

M-Creative
Przezroczyste ramki i plakietki, w których umieścisz własną grafikę, zdjęcie czy rysunek dziecka
nadadzą wyjątkowego charakteru każdemu wnętrzu i sprawią, że stanie się bardziej przytulne.
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Odace

Włącz energię na
okrągło
Planując kompleksowy wystrój wnętrza należy zwrócić uwagę nie tylko na oczywiste elementy wystroju takie jak: podłogi,
meble, zasłony, itp., ale również na pozornie mało istotne detale, takie jak łączniki oraz gniazda elektryczne. To właśnie one
mogą mieć ogromny wpływ na efekt końcowy aranżowanego wnętrza. Jeśli nie chcesz, aby Twój osprzęt jedynie idealnie
wtapiał się w kolor ścian, a był indywidualnym elementem wystroju wnętrza, to seria Odace będzie najlepszym wyborem.

Miłośnicy odważnych kolorów docenią energiczną kolorystykę ramek z serii Odace Styl. Żółte,
pomarańczowe, niebieskie i fioletowe odcienie ramek skutecznie przyciągają uwagę oraz sprawiają,
że urządzane wnętrze nabiera oryginalnego charakteru. Dzięki różnorodnemu wykończeniu ramek
z łatwością wyrazisz swój niepowtarzalny styl.

Z kolei pasjonaci natury z całą pewnością zainteresują się niezwykłym stylem Odace Touch. Ramki
w tej serii zostały wykończone naturalnymi materiałami takimi jak: drewno, metal i kamień. Każda
ramka posiada unikalny wygląd, dzięki czemu aranżowane wnętrze nabierze niepowtarzalnego
charakteru.

Kształt tak k
wyjątkowy lja
Twój sty
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Asfora

Elegancja każdego dnia
Klasyczna
estetyka
dopasowana
do Twoich
potrzeb
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Sprawienie aby aranżowane wnętrze spełniało oczekiwania, to zwrócenie uwagi nie tylko na aspekty wizualne, ale także
na równie ważne kwestie użyteczności. Pomieszczenia, w których spędzamy większość czasu powinny cieszyć wzrok, lecz
również ułatwiać codzienne funkcjonowanie. Obecnie użytkownicy oczekują produktów, które dopasują się do ich szybkiego
tempa życia. Seria Asfora powstała specjalnie z myślą o osobach poszukujących klasycznego piękna, wzbogaconego o szereg
praktycznych rozwiązań.

Life is On | Schneider Electric
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Vintage

Ciemnoturkusowy

cja
a
•
nt
projekta

• Rekomenda

nts

Sedna Eleme

szczotkowane
złoto

Złoty

Je d w a b

Trend vintage jest obecnie bardzo popularny, sprawiając, że elementy
stylów wyrafinowanych lat 20. czy kolorowych lat 50. i 60. ubiegłego wieku
powracają do dzisiejszych wnętrz. Wiekowe meble i dodatki, eleganckie
materiały, odważne kolory, takie jak ciemnoturkusowy, ciemnogranatowy
czy butelkowa zieleń odgrywają tutaj kluczowe role. Najważniejsza jest
stylistyczna zmysłowość. Design z poprzedniego wieku, oryginalne kształty,
metale, takie jak miedź i mosiądz oraz graficzne nadruki są nieodłączną
częścią tego trendu. Z kolei marmur, aksamit, jedwab, brokat, koronki, perły
i cekiny dodają współczesnemu życiu odrobiny luksusu.

Inne wzory
pasujące do
aranżacji:
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Sedna Design,
antracytowy czarny

Sedna Elements,
wenge

Odace Touch, bronze

Merten, M-Pure Decor,
wenge
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Art Deco

Wyraziste
kolory

Bogate
zdobienia

Przepych
i luksus

cja

• Rekomenda

projektanta •

Odace Styl

purple
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Asfora, antracyt

Odace Styl, purple

Sedna Elements,
szczotkowane złoto

Sedna Elements,
szkło czarne

Inne wzory
pasujące do
aranżacji:

Początek dwudziestego wieku przyniósł
dwa główne style w sztuce: secesję i Art
Deco. Powstanie secesji, wykorzystującej
elementy natury, zbiegło się z wprowadzeniem
elektryczności do mieszkań, inspirując tworzenie
ikonicznych lamp przez projektantów takich jak
Daum et Gallé. Organiczne formy secesji dały
początek geometrii w stylu Art Deco w latach
dwudziestych XX wieku. Kontrastujące, wyraziste
kolory (czerń i biel) stały się wszechobecne na
ścianach, podłogach i obiciach tapicerskich.
Luksusowe, eleganckie meble, błyszczące
dekoracje produkowane masowo w czasie
tej epoki wciąż są obecne we współczesnych
wnętrzach.
Life is On | Schneider Electric
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Industrialny

Ostra
czerń

cja
a
•
nt
ta
projek

• Rekomenda

Asfora

aluminium

Betonowe
detale

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:

Asfora, aluminium

Sedna Elements, łupek

Odace Touch,
kamień ardoise

Merten, M-Elegance metal,
szary metaliczny

Brązowy
skórzany
18

se.com/pl

Styl industrialny charakteryzuje surowość,
chłód, a niekiedy brak wykończenia.
Zainspirowany jest starymi budynkami
przemysłowymi, stąd brak podziałów
między pomieszczeniami, co daje nam
efekt otwartej przestrzeni. Niewygładzone
ceglane lub betonowe ściany stają się tłem
dla eleganckich dodatków. Stonowane
odcienie bieli, brązu, szarości i czerni,
w połączeniu z metalem, skórami oraz litym
drewnem tworzą niepowtarzalny loftowy
klimat.

Life is On | Schneider Electric
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Współczesny

Wysoka
jakość

Elegancja

Dostosowany
do szybkiego
stylu życia

cja

• Rekomenda

projektanta •

Merten
gance Szkło
le
-E
M

mahoniowy

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:

Merten, M-Elegance
metal, tytanowy
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To styl dla tych, którzy mieszkają tu i teraz
– odzwierciedla szybko zmieniającą się
rzeczywistość. Wysoka jakość materiałów
i nowoczesny design to główne cechy tego
stylu – wszystko w imię funkcjonalności. Proste
meble i elementy dekoracyjne oraz urządzenia
elektryczne sprawiają, że zwiększa się komfort
i udogodnienia w domu. Współczesna paleta
kolorów to głównie barwy ciepłe, neutralne,
z pojedynczym odcieniem jako motywem
przewodnim, używanym w całym wnętrzu.

Asfora, stal

Sedna Elements,
szkło czarne

Odace Touch,
szklana biel

Odace Touch, bronze

Life is On | Schneider Electric

21

Nordic Pastel
Brzoskwiniowe tony

Pastelowe
ba r w y

cja

• Rekomenda

projektanta •

nts

Sedna Eleme

szkło białe

Klasyczny styl skandynawski powraca
z dodatkiem jasnych pastelowych odcieni
jako trend Nordic Pastel. Jasne kolory,
zestawiane są z odważną bielą i neutralnym
beżem oraz zaakcentowane orzeźwiającymi
neonowymi dodatkami. Dominują kolory
takie jak brzoskwinia, cyjan, mięta i nude,
w połączeniu z naturalnym, nieobrobionym
drewnem i nowoczesnymi wzorami lastryko.

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
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Lastryko
Sedna Design, biały

Odace Styl, aluminium

Sedna Design, beżowy

Odace Styl, verde

Asfora, brąz

Life is On | Schneider Electric
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Boho
Elementy
etniczne
Swoboda

cja
a
•
nt
ta
projek

• Rekomenda

n

Sedna Desig

b e ż ow y

Barwy
natury

Kolorowy styl boho jest łatwy w aranżacji i ma niefrasobliwy,
niezobowiązujący charakter. To połączenie hipisowskiego luzu i stylu
z lat 60. XX w. W aranżacji możesz wykorzystać elementy etniczne,
ekologiczne, motywy ludowe - ogranicza Cię tylko wyobraźnia! Swobodny
urok stylu boho wynika z połączenia bogactwa kolorów w dodatkach
i neutralnego tła.

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
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Odace Touch,
nordic wood

Sedna Elements,
brzoza

Odace Touch,
wenge

Merten, M-Pure Decor,
dąb

Life is On | Schneider Electric

25

Spokój natury
Naturalne
materiały

Tkanina
flokati

cja

• Rekomenda

projektanta •

Ra t t a n

nts

Sedna Eleme

brzoza

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:

Sedna Elements,
szkło białe

Starannie dobrane przedmioty, które znamy
i używamy od lat, nadają stylowi naturalnemu
jego osobowość. Jest to przeciwieństwo
kupowania mebli i akcesoriów w sieciówkach.
Twój dom jest spokojną, indywidualnie
stworzoną oazą, która sprawia, że domownicy
mogą odpocząć od szybkiego tempa
dzisiejszego życia.
Naturalne odcienie beżu, ecru i szarości
oraz subtelne motywy bieli połączone są
z ekologicznymi, naturalnymi materiałami.
Ciężkie wełniane tkaniny przypominające
kilimowe dywaniki, miękkie płótno, skóra, rattan,
drewno i futro sprzyjają stworzeniu spokojnej
atmosfery. W tym trendzie odchodzimy od
ekscentrycznych elementów graficznych
i przeładowania dodatkami, często spotykanych
w innych stylach.

Odace,
piaskowy
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Rustykalny

Domek
na wsi

Ciepłe
drewno
cja

• Rekomenda

projektanta •

Merten
rewno
g
le
M-E ance D

buk

B aw e ł n a
i len

Któż nie marzył o własnym domku na wsi? Kamienne ściany, prawdziwa
drewniana podłoga, terakotowe płytki, meble bez zbędnych zdobień są
cechami charakterystycznymi dla stylu rustykalnego. Zaprojektowane,
by cieszyć się towarzystwem rodziny i przyjaciół oraz poczuć dotyk
natury. Wnętrza w stylu rustykalnym oferują zachwycającą mieszankę
kolorów ziemi – biel, ochra, śródziemnomorski błękit i przydymiona zieleń.
Tkaniny obejmują bawełniane i lniane sploty oraz ręcznie robione koronki.
Rustykalne meble są oczywiście zrobione z drewna, które może pozostać
naturalne lub pokryte farbą.

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
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Asfora,
biały

Sedna Design,
antracytowy czarny

Odace Touch,
nordic wood

Merten, M-Plan,
kremowy
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Urban Jungle

Królewska
zieleń

W zory
roślinne
cja
a
projektant •

• Rekomenda

n

Sedna Desig

antracytowy
czarny

Rośliny
Wyobraź sobie żywą, domową dżunglę, czy to
w formie pojedynczych roślin na półkach, czy
parapetach i prawdziwą „urban jungle” z wieloma
różnymi gatunkami roślin. Paleta kolorów
mieni się tajemniczymi niebieskozielonymi
odcieniami. W mieszkaniu roi się od zwierzęcych
towarzyszy, takich jak egzotyczne ptaki, małpy
czy zebry. Dominują naturalne materiały,
takie jak drewno bejcowane na szaro, rattan
i czarna ceramika. Trend ten nie musi oznaczać
jedynie tradycyjnych wzorów kwiatowych, może
wykorzystywać też różnorodne wzory botaniczne
i zwierzęce printy na tkaninach i tapetach.

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
Sedna Elements,
wenge
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Sedna Elements,
szkło przydymione

Merten, M-Pure,
antracytowy
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Minimalistyczny
Harmonia

Prostota
cja

• Rekomenda

projektanta •

Merten
gance Szkło
le
-E
M

szmaragdowy

Funkcjonalność

W stylu minimalistycznym chodzi o światło,
przestrzeń, spokój i harmonię. Design jest
ograniczony do niezbędnego minimum, liczy
się prosta forma i funkcjonalność. Niepotrzebne
rzeczy są chowane do wbudowanych
schowków, a meble są dobierane ze względu
na kształt i funkcję, z akcentem na materiały
wysokiej jakości. Jest to jeden z najbardziej
ponadczasowych trendów w urządzaniu wnętrz.

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
Asfora,
biały
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Sedna Elements,
szkło białe

Odace Touch,
nordic wood

Merten, M-Plan,
aluminium

Life is On | Schneider Electric
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Geometryczne
wzory

Black&White

Ponadczasowy

B iałe
ściany

Czarno-białe elementy dekoracyjne są zarazem
odważne i szykowne, co sprawia, że idealnie
nadają się do wyrażenia Twojej osobowości
w eleganckim stylu. Monochromatyczny nie
musi oznaczać monotonny! Wręcz przeciwnie,
zestawienie czarnych mebli i nowoczesnych
szarych dodatków z białymi ścianami może
stworzyć harmonijną aranżację wnętrza. Baw się
materiałami takimi jak skóra, polerowany marmur
i szkło, eksperymentując z geometrycznymi
wzorami i wykorzystując style z różnych
okresów. Nie bój się puścić wodzy fantazji!
W czarno-białym połączeniu kolorów wszystko
jest stylowe… I wszystko możesz wymyślić na
nowo!

cja

• Rekomenda

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:

projektanta •

nts

Sedna Eleme

szkło czarne

Sedna Elements,
łupek
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C zarne
meble

Sedna Elements,
szkło białe

Sedna Design,
biały

Odace Styl
antracyt

Asfora,
biały
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Eklektyczny
Dowolność
aranżacji

Mieszanka
stylów
Ciekawe
dodatki
cja
a
•
nt
ta
projek

• Rekomenda

Odace Styl

amber

Styl eklektyczny daje wolność mieszania
i dobierania elementów, jak kwiatowych tapet
z lat 70- tych, tradycyjnych mebli, aksamitnych
zasłon i surowych, industrialnych materiałów.
Połączenie starego z nowym, do tego
kontrastujące ze sobą kolory i faktury, razem
tworzą niebanalne wnętrze z duszą. Jednak
w tym trendzie ważny jest umiar, inaczej
mieszkanie może być przesadnie udekorowane
i sprawiać wrażenie chaosu. W eklektycznym
stylu subtelność i balans to klucz do osiągnięcia
harmonii.

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
Asfora,
biały
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Sedna Elements,
beton

Odace Styl,
amber

Merten, M-Elegance szkło,
diamentowy
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Urban Chic
Neutralne
odcienie

Lekkość
i naturalność

cja

• Rekomenda

projektanta •

nts

Sedna Eleme

szczotkowane
aluminium

Jeśli kochasz gwar miejskiego życia, ale lubisz też styl wyrafinowanych,
minimalistycznych wnętrz, Urban Chic to trend dla Ciebie.
Urban Chic to szeroka, otwarta przestrzeń i dużo światła. Tradycyjne
i współczesne elementy mogą współistnieć w tej samej przestrzeni, ale
pod warunkiem, że są starannie wykończone. Wyobraź sobie czarne,
kontrastujące lamówki na szarej sofie!
Kolorystyka jest utrzymana w neutralnych i jasnych odcieniach.
Wykorzystaj palety szarości, brązów, zieleni i bieli. I nie wahaj się dodać
odrobiny koloru dzięki ozdobnym przedmiotom lub dziełom sztuki.
Jeśli chodzi o materiały, połącz metal i kamień z ciężkimi tkaninami,
lakierowanym drewnem i skórą, aby uzyskać oczekiwaną miękkość i ciepło.

Metal
In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
Sedna Design,
srebrne aluminium
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Sedna Elements,
szkło białe

Odace Touch,
inox

Asfora,
aluminium
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New York
Przytulność
i elegancja

S ztuka
-terie

cja

• Rekomenda

projektanta •

nts

Sedna Eleme

szczotkowane
złoto
Wystawne sofy

Styl nowojorski to kwintesencja dobrego smaku.
Ponadczasowa elegancja i luksus łączą się tu
z typowo domowymi elementami, tworząc efekt
wielkomiejskiej przytulności. Najważniejszym
elementem wnętrza są masywne, wygodne
sofy, przystrojone miękkimi poduszkami.
Pastelowe barwy możesz połączyć z dodatkami
w głębszych odcieniach zieleni czy brązu.
Pamiętaj także o detalach, które definiują ten
trend – sztukaterie, lampy stolikowe i wystawne
zasłony dodadzą wnętrzu wytworności.

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
Asfora,
brąz
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Odace Touch,
bronze

Sedna Elements,
wenge

Merten, M-Elegance metal,
tytanowy
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New Hampton

Delikatne
kolory

Motywy
marynistyczne
cja
a
•
nt
ta
projek

• Rekomenda

Odace Touch

wenge

Piasek,
drewno,
woda
Wnętrza w stylu New Hampton przywodzą na myśl beztroskie chwile
spędzone w nadmorskim kurorcie - szum fal, zapach morskiej bryzy
i piasek pod stopami. Typowe elementy marynistyczne łączą się tu ze
swobodną elegancją. Niezwykłej świeżości i ponadczasowości wnętrzom
w stylu New Hampton nadaje połączenie neutralnej palety kolorów,
najwyższej jakości materiałów i wykończenia prawdziwym drewnem.
Charakterystyczne dla tego trendu są dodatki w kolorze morskiego błękitu,
piękne fotele i leżanki, a także miękkie koce i poduszki. W roli dekoracji
świetnie sprawdzą się też pamiątki przyniesione z plaży – patyki wyrzucone
przez morze, bursztyny czy muszle.

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
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Sedna Elements,
szkło przydymione

Odace Styl,
piaskowy

Odace Styl,
cian

Merten, M-Elegance drewno,
wiśnia
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Glamour
Blask

Luksus
Total
look
cja

• Rekomenda

projektanta •

Merten
gance Metal
le
-E
M

chrom

Sr e b r o
i czerń
Styl glamour to przede wszystkim luksus i blask. Podstawą są tu ciemne
kolory, zwłaszcza czerń, ale też głęboki fiolet czy grafit, na których pięknie
wyróżniać się będą lśniące elementy. Metaliczne dodatki w kolorze złota
lub srebra rozświetlą wnętrze i dodadzą mu klasy. Niezwykle ważne jest też
odpowiednie oświetlenie. Aby spotęgować jego efekt, możesz wykorzystać
lustra lub elementy ze szkła. Dla dopełnienia efektu glamour we wnętrzu,
sięgnij po najwyższej jakości materiały takie jak aksamit, jedwab czy welur,
ozdobione wzorami kwiatowymi lub odważnymi printami.

In n e
wzory
pasujące do
aranżacji:
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Asfora,
antracyt

Sedna Elements,
szczotkowane aluminium

Odace Touch,
inox

Merten, M-Elegance szkło,
onyksowy

Life is On | Schneider Electric

45

Oferta serii Sedna
Design & Elements

Smart Home z Sedną
Dzięki nowym rozwiązaniom w aplikacji Wiser, seria Sedna
Design & Elements to także wygodne rozwiązanie Smart
Home, dopasowane do Twoich potrzeb i Twojego stylu
życia. Łatwa w obsłudze za pomocą smartfona, aplikacja
Wiser dopełnia serię Sedna, zapewniając Ci większy komfort
i wygodę w Twoim domu.

Sedna Design

Nieograniczone
możliwości…

Biały

Beżowy

Srebrne aluminium

Antracytowy czarny

Sedna Elements

sign
Nowa seria Sedna De
iczone
ran
og
nie
Ci
je
& Elements da
zystkich
możliwości łączenia ws
w domechanizmów i ramek
Cię
ry
któ
wolny sposób,
je.
iru
nsp
zai

Drewno

Wenge

Brzoza

Metal

Znajdź
swój styl

Szczotkowane aluminium

Szczotkowane złoto

onalDopasuj wybrane funkcj
faktur y
h
ryc
któ
ek,
ram
do
ności
metal,
przypominają drewno,
pody
ab
ło
szk
kamień czy
lny
rza
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kre
charakter wnętrza.

Uniwersalne ramki
wielokrotne

ć od 1 do 5
Ramki mogą pomieści
pne są we
stę
do
i
ów
mechanizm
ch.
wszystkich wykończenia

Kamień

Beton

Łupek

Szkło

Szkło białe
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wane
Wyproduko
w Polsce

Szkło przydymione

Szkło czarne
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Łatwa konfiguracja

Stwórz wyjątkowe „scenariusze”

Powiązane ze sobą urządzenia Wiser i aplikacja Wiser tworzą wspólnie
rozwiązanie, które jest łatwe do zainstalowania i skonfigurowania. Spróbuj raz,
a nigdy nie wrócisz do starych przyzwyczajeń!

Wiser jest wielofunkcyjnym rozwiązaniem, które zapewni Ci prawdziwie spersonalizowane
i wszechstronne wrażenia. Dzięki Wiser możesz szybko i łatwo zaprogramować tzw.
„scenariusze”, czyli skonfigurować urządzenia tak, aby stworzyć w pomieszczeniu
nastrój odpowiadający Twoim preferencjom. Później będziesz mógł aktywować wybraną
konfigurację za pomocą jednego kliknięcia. W każdej chwili!

Łatwość użytkowania aplikacji

Prosta konfiguracja i regulacja

Aplikacja Wiser posiada prosty, intuicyjny
interfejs, który ułatwia programowanie
wybranych przez Ciebie ustawień. Nie
potrzebujesz żadnego szkolenia ani specjalnych
narzędzi. Aplikacja przeprowadzi Cię krok po
kroku przez bardzo prosty proces. Dodatkowo,
działa na każdym smartfonie lub tablecie.

Gdy zamontujesz łączniki w domu, po prostu
skonfiguruj je i wyreguluj… Nie ma potrzeby
wymontowywania mechanizmów w celu dodania
ich do aplikacji Wiser. Wszystkich zmian
można dokonać w dowolnym momencie prosto
z aplikacji.

„Scenariusz” na każdą czynność
Dzięki „scenariuszowi” nie będziesz już musiał chodzić po pokoju
i samodzielnie regulować wszystkich świateł i żaluzji, aby stworzyć nastrój
dopasowany do kolacji, wieczoru filmowego, czytania czy po prostu
drzemania na kanapie. „Scenariusz” łączy w sobie funkcje sterowania
wszystkimi dostępnymi urządzeniami, wyzwalając je za pomocą jednego
kliknięcia, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek stworzysz idealny nastrój
do każdej aktywności.

Proste i skuteczne powiązanie łączników
Bezprzewodowy przycisk programowalny, komunikujący się radiowo jest
łatwy do zainstalowania w dowolnym miejscu w domu. Za pośrednictwem
bramki komunikacyjnej łączy się z aplikacją Wiser, aby wykonywać
zadania takie jak np. wyłączanie wszystkich świateł w domu na raz.
Aplikacja Wiser razem z inteligentnym adapterem gniazda mogą być
np. wykorzystywane do włączenia lampy do czytania, gdy zachodzi
słońce bez konieczności wstawania z kanapy! Inteligentny adapter
gniazda mierzy również zużycie energii przez podłączone do niego
urządzenia i wyświetla dane pomiarowe w aplikacji.

Szybkie i łatwe programowanie
Wystarczy kilka kliknięć, aby stworzyć „scenariusz” bezpośrednio
w aplikacji Wiser. Gdy tylko zaprogramujesz „scenariusz”, będziesz mógł
go aktywować za pomocą jednego kliknięcia w telefonie, aby natychmiast
uzyskać idealny nastrój na wieczór filmowy lub kolację.

Pobierz z

Pobierz z

Sterowanie domem - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze
Wiser oferuje posiadaczom domów wszechstronne funkcje rozwiązania
smart home, którymi można łatwo sterować za pomocą aplikacji
– z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.
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Aplikacja na smartfony
i tablety. Aplikacja
Wiser jest dostępna
zarówno na urządzenia
z systemem Android,
jak i iOS.
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Smart Home z Wiser
Wiser to wszechstronna gama połączonych funkcji, sterowana za pomocą jednej
aplikacji. Wiser jest idealnym rozwiązaniem dla każdego domu, zapewniając unikalne
doświadczenie inteligentnej kontroli nad wieloma aspektami życia domowego.
Dom i ogród

Kuchnia

Korytarz

Łazienka

Aby przy powrocie do domu przywitały Cię
zapalone światła, po prostu wpisz w aplikację swój
przewidywany czas przybycia. Możesz również
włączyć funkcję losowego włączania świateł
każdego dnia, gdy jesteś poza domem, tworząc
złudzenie, że ktoś jest w domu. Łączniki czasowe
Sedna Design & Elements pozwalają również
na automatyczne włączanie i wyłączanie świateł
ogrodowych wraz z zachodem słońca. W prosty
sposób ustaw je za pomocą aplikacji, a dzięki
funkcji astro-zegara, czas włączenia będzie się
automatycznie zmieniał zależnie od pory roku.

„Scenariusz” na gotowanie – światła górne i punktowe świecą jasno,
dając dużo światła do stworzenia idealnego posiłku. Smacznego!

Automatyczna kontrola światła w ciągu dnia
W ofercie Wiser znajdziesz również czujnik
ruchu. W ciągu dnia światło włączy się
po wykryciu ruchu i wyłączy po upływie
ustawionego czasu.

Czujnik zalania Wiser
Wykrywa wodę wyciekającą z nieszczelnego urządzenia domowego i
wysyła powiadomienie o wycieku do Twojej aplikacji.

„Scenariusz” na kolację – magiczny wieczór, światła przygasają, włączają
się wybrane światła punktowe, a oświetlenie ogrodu dopełnia atmosferę.
Uczcijmy to!

Czujnik wilgotności Wiser
Wykrywa, czy poziom wilgotności nie jest zbyt wysoki i wysyła
powiadomienie na Twój smartfon, abyś mógł np. otworzyć okno i ochronić
swoją łazienkę przed pleśnią.

Czujnik otwarcia okien lub drzwi ostrzega Cię
za pomocą powiadomienia typu „push” w Twojej
aplikacji, jeśli zapomniałeś zamknąć drzwi lub
okna.
Sterowanie wszystkimi światłami
A może chciałbyś zamontować przycisk,
komunikujący się radiowo na ścianie, obok drzwi
wejściowych i zaprogramować funkcję „wszystkie
światła wyłączone", aby wyłączyć wszystkie
światła w domu w momencie, gdy wychodzisz.
Bezprzewodowy przycisk programowalny
jest niezwykle łatwy w instalacji. Nie wymaga
żadnego okablowania, a jego programowanie
jest bardzo proste.

Salon
„Scenariusz” na film – żaluzje opadają, światła
przygasają. Tak jak lubisz, na idealny wieczór
filmowy. Daj się porwać chwili!
„Scenariusz” na czytanie – górne światła
przygasają, włącza się światło punktowe przy
kanapie, żaluzje idą w górę. Usiądź wygodnie
i zanurz się w lekturze!
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Stwórz komfortową przestrzeń...

Oferta serii Asfora

Sterowanie oświetleniem
Rozwiązania z obszaru kontroli oświetlenia to nie tylko wygoda, ale także oszczędność zużycia
energii. Dzięki łącznikowi żaluzjowemu możesz swobodnie kontrolować ilość naturalnego światła
słonecznego w Twoim domu. Wykorzystując ściemniacz obrotowy zapewnisz nastrój odpowiedni
na różne okoliczności. Łącznik światła z podświetleniem sprawi, że odnalezienie go w ciemności nie
będzie stanowiło żadnego problemu.
Biały

Kremowy

Aluminium

Dostęp do mediów
Rozwiązania ułatwiające dostęp do mediów będą szczególnie przydatne w salonie, gdzie zazwyczaj
w jednym miejscu znajduje się m.in.: telewizor, kolumny głośnikowe czy konsola. Gniazdo TV/R/SAT
zapewni bezproblemowy dostęp do mediów w jednym miejscu, a gniazdo RJ45 umożliwi podłączenie
urządzeń do internetu. Natomiast dzięki gniazdom głośnikowym możesz ukryć przewody w ścianie
oraz cieszyć się niezwykłą jakością dźwięku.

Stal

Brąz

Antracyt

Klasyka
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Ładowanie urządzeń
Rozwiązania umożliwiające szybkie ładowanie urządzeń elektronicznych mają duże znaczenie
w dzisiejszym świecie. Aby maksymalnie zwiększyć ilość miejsc, w których możesz podłączyć swoje
urządzenie, skorzystaj z gniazda podwójnego USB. Gniazdo podwójne ładowarki USB typu A+C
zapewni szybsze ładowanie urządzeń mobilnych. Warto pamiętać także o klasycznym gnieździe
podwójnym 2 x 2P+PE, które sprawdzi się idealnie w przypadku wszelkich artykułów gospodarstwa
domowego.

Czujniki ruchu

Ramka 6-krotna pozioma

Czujniki ruchu pozwalają poprawić efektywność oświetlenia domu przy jednoczesnym obniżeniu
rachunków. Oszczędność energii wzrasta dzięki automatycznemu wyłączeniu oświetlenia po zaniku
ruchu. Czujniki ruchu mają najszersze zastosowanie w przedpokojach, łazienkach i na schodach,
gdzie zapewniają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń.

Regulatory temperatury
Osiągnięcie optymalnej temperatury powietrza w domu przy jak najmniejszym zużyciu energii jest
możliwe dzięki regulatorom temperatury. Dopasuj odpowiedni poziom w zależności od potrzeb
mieszkańców czy pory dnia.

Radio DAB z Bluetooth
Ciesz się z drobnych rzeczy. Zamontuj radio z funkcją bluetooth w ścianie
i słuchaj ulubionej muzyki ze swojego telefonu podczas codziennych
czynności takich jak gotowanie, sprzątanie lub po prostu relaksuj się przy
ulubionych dźwiękach.
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Oferta serii Odace

Ramki specjalne

Odace Styl

Biały

Piaskowy

Grafit
Ramka z podstawką na
telefon

Aluminium

Verde

Antracyt

Amber

Ramka z zawieszką

Ramka z klipsem

Ramka z polem
opisowym

Cian

Wyróżnij się
wyglądem

Purple
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Odace Touch
Drewno

Nordic wood

Kamień

Wenge

Metal

Inox
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Tworzywo sztuczne
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Galaxy

Aluminium

Szklana biel
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Oferta serii Merten
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Kremowy

M-Elegance szkło

Brylantowy

Diamentowy

Szmaragdowy

Mahoniowy

Srebrny
platynowy

Szary metaliczny

Orzech

Wenge

Onyksowy
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Kremowy
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Antracytowy

M-Pure Decor

Stal szlachetna
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Łupek

M-Creative

Dąb

Wenge

Ramka
przezroczysta
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Skontaktuj się z Inżynierem Sprzedaży

1/2

1

Region Północ

Region Północ
 +48 519 483 777
 +48 608 648 291
 +48 504 161 982

1

Region Południe
 +48 509 925 997
 +48 501 643 859
 +48 505 541 101
 +48 510 920 087
 +48 504 998 212
 +48 504 998 249

4

3

Region Centrum
 +48 512 172 522
 +48 513 133 480
 +48 602 509 576
 +48 504 161 981
 +48 504 161 976
 +48 604 549 600

2

2

2
Region Zachód
3

6

1

3
Region Centrum
5

6

2

Region Zachód
 +48 513 133 478
 +48 501 530 176
 +48 602 506 726

3

1
Region Południe
5
4

Dowiedz się więcej o serii Sedna Design & Elements:

Dowiedz się więcej o pozostałych seriach osprzętu elektroinstalacyjnego:

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
+48 22 511 84 64
poland.helpdesk@se.com

Ponieważ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń
podlegają ciągłym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom
informacyjnym i nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych.

www.se.com/pl
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