Unica Plus
A színes változatosság
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Szín és dizájn egy
termékben - az Unica
Plus kínálatában
megtalálja az Önnek
legmegfelelőbb
összeállítást!

Sok időt töltünk otthonunkban,
így nem mindegy, milyen
kapcsolók kerülnek a falra.

Dizájn
Sokan azt gondolják, teljesen
mindegy milyen termékek
kerülnek felszerelésre, hiszen
úgyis csak a villanyt kell vele
kapcsolni. Ám a villanykapcsoló
ennél sokkal több funkcióval
rendelkezik: meghatározó dísze
az adott helyiségnek, hiszen
mindig szem előtt van! Válasszon
a szoba berendezési tárgyaival
illetve a falszínnel harmonizáló
keretszínt!

Unica

Tegye trendivé
otthonát!
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Plus
Az Unica Plus forma- és
színvilága ideális megoldást kínál, ha az átlagostól
eltérő szerelvényeket szeretne otthonába.

Az új színekkel
kombinálhatja
a modern és
az art deco
stílust.

> Színválaszték

Terrakotta

P84946

FÉM

Arany
P84940

P84935

Indigókék

Narancs
P84941

Mályva
P84945

P84933

Palaszürke

Pisztácia

Gleccserkék

P84931

P84944

P84943

Szahara

Pezsgőszürke

Almazöld

Mangán
P84934

P84928

P84942

Homok

Ködszürke

P84938

P84932

P84936

Fényes króm

Vízzöld
P84929

Krém
FÉM

P84939

Fehér

P84930

P84937

P84927

A keretek fehér és krém belső kerettel kaphatóak.

Sötétbordó

Kakaó

Tegye otthonát
komfortossá!

Komfort
Az Unica Plus termékcsalád
széles választékban
kínál olyan funkciókat,
amelyek mindennapi életét
komfortosabbá ill. otthonát
energiahatékonnyá teszik.
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Unica Plus, pisztácia
Jelzőfényes kapcsoló

Unica Plus, narancs
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Redőnykapcsoló
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energi

Unica Plus, almazöld
Időzítő kapcsoló

Energiahatékonyság
és kényelem
Egy modern otthonban fontos szerepet játszik az
energiahatékonyság. Nem mindegy, mennyit kell a
fűtésre, a világításra költeni. Minél nagyobb az otthonunk, annál inkább hangsúlyosabb mindez.
Az Unica Plus családdal minden megoldást megtalál, ami egy 21. századi, környezettudatos házban szükséges lehet.
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Konyha

Programozható termosztát - A konyhát mindig ideális
hőmérsékleten tartja
Időkapcsoló - Energiahatékonyság, megtakarítás
Digitális óra - Ébresztő- és órafunkcióval
Fényerőszabályzó - Mindig a megfelelő fényerősséget
beállítva pénzt és energiát spórolhat

Fényerőszabályzó
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Mozgásérzékelő

Mosókonyha

Időkapcsoló - Mindig a megfelelő áramkört
kapcsolja be
Szobatermosztát - Helyiségenként eltérő
hőmérsékletet állíthat be, amivel pénzt és
energiát spórolhat
IP44 védettségű kapcsolók - A vizes, párás
helyekre megfelelő védelmet biztosítanak
Mozgásérzékelő - Akkor kapcsol fel a
világítás, amikor valaki belép
a helyiségbe
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Garázs

Időkapcsoló - A világítást biztosan nem felejti felkapcsolva
Szobatermosztát - Spóroljon a fűtéssel, takarítson meg pénzt
IP44/55 szerelvények - Megfelelő védelem a fröccsenő víz és
a pára ellen
Jelzőfény - Megkönnyíti a kapcsolók megtalálását
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Energiahatékony megoldások:
ha a logóval jelölt funkciókat
használja, energiát és pénzt is
megtakaríthat!
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Lépcsőfeljáró

Időkapcsoló - Rövid idő
után lekapcsolja a világítást,
kiválóan kombinálható
mozgásérzékelővel

Időkapcsoló
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Nappali

Dolgozószoba
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Csillárkapcsoló

Programozható termosztát - A hőmérséklet mindig az önnek
megfelelő módon kerül beállításra
Időkapcsoló - Áramtalanítja azokat az áramköröket, amelyeken
elektronikai eszközök vannak, így energiát takaríthat meg
Hangfalcsatlakozók - Egyszerű módon csatlakoztathatja
hangrendszerét, anélkül, hogy kábeleket kellene kerülgetnie
Időjárás-állomás - Megmutatja, milyen idő várható
Redőnykapcsoló - Vezérelje egyszerűen és kényelmesen redőnyeit
Jelzőfényes kapcsoló - Segít a kapcsoló megtalálásában, ha sötét van

Csengő

Bejárat

Kártyás kapcsoló Távozáskor minden
olyan áramkört
áramtalaníthat,
amelyre nincs
szüksége
Programozható
termosztát - Ideális
hőmérséklet
biztosítása minden
helyiségben
Jelzőfényes
kapcsoló - Segít a
kapcsolót megtalálni
a sötétben
Vészvilágítás Áramszünet esetén
fényforrást biztosít

Hálószoba

Ébresztőóra
akár
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Redőnykapcsoló

Programozható termosztát Mindig, minden időben a megfelelő
hőmérsékletet biztosítja
Időzítőkapcsoló - Áramtalanítja az
elektronikus eszközöket, amikor
nincs szüksége azokra
Hangfalcsatlakozó - Egyszerűen
csatlakoztassa kihangosító
rendszerét
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Programozható
termosztát

Programozható
termosztát Mindig az ideális
hőmérsékletet
biztosítja
Ébresztőóra A napi rutin segítője

Fürdőszoba

Programozható termosztát
- Mindig az ideális
hőmérsékletet biztosítja
Húzózsinóros kapcsoló Pánikjelzésre
Tartalékvilágítás Áramkimaradás esetén
fényforrást biztosít

Tegye változatossá
otthonát!

Válassza az
Unica Plus családot!

ÚJ!

Válassza ki álmai
kapcsolóját!
Találja meg az Önhöz legközelebbi
villamos szakkereskedést.
Tervezze meg lakása világítását:
készítse el összesítését
a villanykapcsolókra.

www.kapcsolj.hu
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