Renova

Kaasaegne tehnoloogia
klassikalise disainiga
Lülitid ja pistikupesad
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Telefonipesa

Dimmer

P116333

Pistikupesa

P116335

ELP03264

ELP03242

Valgussignaal

P116332

P101951

ELP05235

P113502

Pöördlüliti

Mootoriregulaator

Klahvlüliti

Sama kaunis kui vanasti
Vanadel headel aegadel ei olnud kõik parem kui nüüd. Paljud asjad olid aga tihti kaunimad. Seega, kui plaanid vanemat maja renoveerida, kaasajastada või elektripaigaldisi
lisada, ära unusta kasutada meie Renova lüliteid ja pistikupesi, milles kaasaegne
tehnoloogia on kombineeritud klassikalise ja tõeliselt stiilse disainiga!

Igal vanal hoonel on oma ainulaadne atmosfäär.

Renova Original võimaldab säilitada vanemale

Selle tunde loovad kvaliteetsed ja hoolsalt

interjöörile omast atmosfääri ja stiili, ilma et

viimistletud detailid. Renova sobib Sulle, kui soovid

kaasaegne standard ja turvalisus sellest väheneks.

nautida võimalust valida kaasaegseid funktsioone,

Seadmed on saadaval mustas ja valges toonis.

millel on kena vanaaegne välimus. Pakutavate

Sulandumaks erinevat tüüpi arhitektuuri ja

toodete hulgas on lülitid, pistikud, dimmerid jne.

möödunud ajastutega, võib Renova Original

Kõik tooted vastavad kaasaegsete elektriliste

seadmeid kombineerida Renova Effect ja Renova

seadmete turvalisuse ja mugavuse nõuetele, olles

Glass kollektsioonide katteraamidega. Ühtemoodi

disainitud vastavalt esteetilistele kujunditele ja

täiuslik nii lossiruumides kui ka maamajas!

ideaalidele, mis pärinevad elektri hällipäevadest.
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P113498

Renova Glass

Funktsionaalsetesse, ülimoodsatesse
või ekstravagantsetesse ruumidesse
Elekter saabus inimeste igapäevaellu 19. sajandi lõpus. Materjalid, mida lülitites
ja pistikutes kasutati, olid portselan, puit ja messing, mis ei taganud alati piisavat
isolatsiooni.
Õnneks leiutati 20. sajandi alguses bakeliit ning

stiiliga. Renova Glass jäljendab selle välimust,

selle plastmaterjali kasutamine koos kummist

kuid tänu lihtsale ja puhtale disainile sobib see

detailidega suurendas ohutust elektriseadmete

hästi ka kaasaegsetesse keskkondadesse ja väga

paigaldamisel ja käsitsemisel. 1920. aastatel tuli

peentesse interjööridesse.

kasutusele klaas kui elegantne ja klants materjal,
mis sobis funktsionalismi uudse arhitektuurilise
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P112707
P113500
P112921

Renova Glass on
uusim lisand Renova
kollektsioonis. Saadaval
on musta või valge
põhjaga klaas, mis
mahutab ühte, kahte
või kolme seadet. Sobib
ühtemoodi nii vanasse
funktsionalistlikku
korterisse kui ka
ekstavagantsesse lossi
või hoopis ülimoodsasse
disainerikorterisse.

P112924

Uus!

Renova Original

Möödunud aegade stiilis interjööridele
Renova Original on terviklik kollektsioon klassikalisi lüliteid ja pistikupesi, mis loovad
möödunud aegade atmosfääri. Kui kollektsioon algselt välja tuli, koosnes see vaid
musta värvi seadmetest, et sobituda kaasajastatud vanadesse keskkondadesse,
jälgides, et kaasaegsed elektrilised juhtmestiku seadmed ei tungiks häirivalt esile.
Bakeliidi välimuse ja sensuaalsete vormidega Renova Original sulandub täiuslikult
mitmesugustes keskkondades alates 1800ndatest kuni 1950ndateni.

Saadaval mustas ja valges toonis

kõigil on vanaaegne viimistlus ja kujundus, mis

Nüüd on klassikaline must Renova Original

paistavad täiesti autentsed ja sobivad mistahes

saadaval ka valges toonis. Funktsioonidest leidub

viktoriaanlikku ballisaali, ilma et häiriks ruumi

kõike alates vanaaegsetest pöördlülititest kuni

atmosfääri.

ELP05489

P101948

ELP05235

moodsate dimmerite ja andmesidepesadeni. Neil

Valge

Must

Valge dimmer

ELP05549

P113496

ELP03754

ELP03614

Renova retrostiili taga
peituvad enimmüüdud
elektroonilised ja
mehaanilised seadmed.
Valikulised kaasaegsed
funktsioonid saab paigaldada
kiiresti ja usaldusväärselt
autentselt korrektse kesta
alla.
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P113497

Renova Effect

Nostalgia vapratele
Kas soovid esitada väljakutse luksuslikule toale või muuta seda eksklusiivsemaks? Või
soovid hoopis luua kontraste vanade keskkondade ja moodsa mööbli vahel? Täienda
musti või valgeid Renova lüliteid ja pistikupesi Renova Effect katteraamidega. Kaasaegne
fotograafiline tehnika võimaldab luua metalse, puiduse või marmorviimistlusega
kollektsiooni. Mis on tulemus? Korraga muutub Su Renova veel võrratumaks – või hoopis
lahedamaks!
Teravad kontrastid
Siin on parim valik, kui eelistad madala profiiliga

Või miks mitte julge ja sätendav metalne pind

diskreetsusele hoopis eksperimenteerimist!

roostevaba terase, titaani, pronksi või vase toonis?

Renova Effect raamidel on samasugused

Selle raamiga muutub tüse ja lustakas Renova

vanaaegsed vormid nagu teistel Renova

korraga elegantseks lisandiks või tõeliselt lahedaks

toodetel, kuid Effect sarja tooted on kaetud foto

kontrastiks. Sobib ühtemoodi nii kohvipoodi kui ka

pinnakattega. Vali kas pähkli või valge või musta

Sinu elutuppa.

marmori toon.
Renova Effect hakkab
tõesti silma! Sellega võib
luua täiesti uue, trendika
ja värske mulje või
lisada vanasse klassikalisse interjööri veelgi
elegantsi. Vali kas pähkel,
marmor või hoopis üks
erinevatest metalsetest
pindadest.
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Mõned praktilised soovitused
Tapeedikaitsmed
Kindlasti oled märganud tapeedil lülitite plekke ja
märke. Las möödunud aegade nipid lahendavad Su
probleemi. Renova tapeedikaitsmed vähendavad
tapeedi kulumist! Lisaks kaitsefunktsioonile aitavad
P116433

need luua ka vanemale majale omast autentset
atmosfääri ning katavad eelmiste paigalduste jäljed.
Tapeedikaitsmed on saadaval valge, musta või
läbipaistvana ning kas üksikuks või mitmekaupa
paigaldamiseks. Tapeedikaitsme paigaldamisel ei pea
eemaldama elektrilisi seadmeid, nii et kaitsmeid on
lihtne kasutada.

Ühendatavad raamid

P67536

kokku ühendamiseks. Alustades

ELP03272

süsteem, mis sobib nende järjest

ELP05558

Renoval on ainulaadne raamide

otsaraamiga ning lisades keskmisi
raame, saate luua selliseid
seadmete kombinatsioone, nagu
vaja. Paigaldamine toimub lihtsa
paika klõpsamise meetodiga ning
c/c kaugus on 71 mm, mis sobib
paigaldustoosidega.

Pindpaigaldus
Renovat võib paigaldada süvistatult või pinna
peale. Saadaval on ka harukarp koos klemmikuga
või ilma selleta. Pindpaigaldusel kasuta

P92289

P116334

ümmargust või ovaalset karpi valges või mustas
toonis. Karbid sobivad kogu kollektsiooniga, välja
arvatud klaasraamidega. Kõikidel harukarpidel on
väljalükatavad avad elektrijuhtmetele. Kasutades
ühenduste loomiseks harukarpi, märkate, et ruumi
on avaralt ning klemmikarp on loodud nutikalt
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Toode

VALGE

MUST

LÜLITI(6)KOMPL

1831321

1831122

LÜLITI(7)KOMPL

1831331

1831132

LÜLITI(6)IMP.HUUMLAMP

1831346

1831147

LÜLITI(5)KOMPL

1831316

1831117

LÜLITI(6+6)KOMPL

1831326

1831127

LÜLITI(6)PÖÖRD

1831323

1831124

LÜLITI(5)PÖÖRD

1831318

1831119

Lülitid

PÖÖRDLÜLITID

PISTIKUPESAD
PPESA MAAND.KOMPL

1831376

1831177

E183138600

1831187

DIMMER 315W ATD

CCTSE12033

CCTSE12032

DIMMER 630W ATD

CCTSE12133

CCTSE12132

UNIVERSAAL DIMMER 450 W/VA

CCTSE13033

CCTSE13032

DIMMER 1-10V

CCTSE15033

CCTSE15032

MOOTORIREGULAATOR,1F 400W

CCTSE14033

CCTSE14032

CCT205005

CCT205006

PPESA(2)MAAND.KOMPL
DIMMERID

TERMOSTAADID
PÕRANDAKÜTTE TERMOSTAAT
TV/R PESAD
PPESA R/TV S1T

E606042000

6060401

PPESA R/TV KOMPL LÄBIV S6

E606042100

E606040300

PPESA R/TV KOMPL LÄBIV S8

E606042200

E606040500

PPESA TV/R/SAT LÕPP

E606042800

6060471

K.PLAAT 2xLEXCOM

510223100

510223300

LexCom UTP 5e 125Mhz RJ45

306510005

306510005

LexCom STP 5e 125Mhz RJ45

306510007

306510007

LexCom UTP 6e 250Mhz RJ45

306520005

306520005

LexCom STP6e 250Mhz RJ45

306520007

306520007

VÄRVIRAAM

306580006

306580009

PINDPAIGALDUS KARP 1-OSAL KÕRGE

1831196

1831197

PINDPAIGALDUS 1-OSAL MADAL

1831194

1831195

PINDPAIGALDUS 2-LE PESALE

1831198

1831199

K.PLAAT UMBNE

1831390

1831191

HARUKARP PIND

1437533

1437532

SEINAKAITSE

1831393

1831193

KESKPLAADID , KONNEKTORID

SEINAKAITSE LÄBIPAISTEV. 1831293
LISATOOTED RENOVA

Ref Nr.

IMPULSSVEDRU

WDE0000011

HUUMLAMP LÜLITILE 230V

WDE006401

Kombineeritavad raamid

Valge

Must

Roostevaba Pronks

Vask

Titaan

Pähkel

Valge
marmor

Must
marmor

Valge klaas

Must klaas

WDE006311 WDE006321

KLAAS RAAMID, mm
Ø 89

89/115

89/230

89/160

ÜHENE RAAM

1831150

1831151

1831152

1831250

1831251

1831252

1831253

1831254

1831255

LÕPURAAM

1831153

1831154

1831155

1831256

1831257

1831258

1831259

1831260

1831261

JÄTKURAAM

1831156

1831157

1831158

1831262

1831263

1831264

1831265

1831266

1831267

1831159

1831270

1831271

1831272

1831273

1831274

1831275

RAAM KAHESELE PESALE

WDE006310 WDE006320

KAHENE RAAAM KLAAS

WDE006312 WDE006322

KOLMENE RAAM KLAAS

WDE006313 WDE006323
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