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DETAL, KTÓRY SI
WYRÓ NIA 
Gniazda, przyciski, czniki i pozosta e
elementy instalacji elektrycznej dost pne 
s  w sze ciu ró nych seriach: rodzina 
serii EIKON, ARKE i PLANA. Ka da 
z nich wyró nia si  pi knem ukrytym 
w szczegó ach, takich jak wyrafinowane 
i starannie wybrane materia y. Wpisuj
si  one w najnowsze trendy wzornictwa 
mieszkaniowego, pocz wszy od 
aluminium, poprzez obrabiany kamie ,
lite drewno, naturaln  skór , szk o, na 
tworzywie Corian i technopolimerach 
sko czywszy. Dodatkowo mo na 
wzbogaci  wystrój wybieraj c kszta t
ramek spo ród zaprojektowanych pod 
k tem efektu wizualnego, delikatnie 
wpisuj cych si  w ciany linii: Classic
(surowe formy) i Round (op ywowy 
profil). Ramki ozdobne mo na 
skomponowa  z przyciskami i elementami 
sterowniczymi, które s  dost pne w trzech 
kolorach: lekka biel, luksusowy antracyt 
i szlachetny odcie  srebra Next. 
Aby jasno wskaza  funkcje obs ugiwane 
przez dane elementy sterownicze istnieje 

mo liwo  nadruku etykiet z symbolami 
z naszej biblioteki lub zaprojektowanymi 
na yczenie klienta. Przyciski s  równie
widoczne w ciemno ci, dzi ki modu owi 
sygnalizacji, w którym zastosowano 
efektywn  i energooszcz dn  technologi
LED (dost pne w ró nych wariantach 
kolorystycznych). Spersonalizowana 
wed ug Twoich potrzeb kompozycja 
b dzie podkre la a stylowo  salonu, 
funkcjonalno azienki czy klimat 
sypialni. Wszystkie serie to idealna 
propozycja dla panuj cych w sezonie 
2016 trendów w stylach aran acji wn trz, 
które nawi zuj  do skandynawskiego 
minimalizmu i ch tnie wykorzystuj
naturalne materia y. 

NOWA DEFINICJA 
FUNKCJONALNO CI
Osprz t elektroinstalacyjny firmy VIMAR 
jest modu owy, co oznacza, e mo na 
dowolnie konfigurowa  urz dzenia, 
dostosowuj c je w ten sposób do 
indywidualnych potrzeb. 
Do dyspozycji s  ró ne typy przycisków, 
gniazd i czników spe niaj cych wszelkie 
wymogi instalacyjne i estetyczne. Dzi ki 

technologii soft action przyciski ko yskowe 
i osiowe odznaczaj  si  wyj tkowo cichym 
i precyzyjnym ruchem, a równocze nie 
ledwie odstaj  od ciany. Oprócz 
standardowych rozwi za  proponujemy 
elektroniczne elementy sterownicze 
z czujnikiem zbli eniowym proximity,
który wykrywa blisko  urz dzenia, 
pod wietla je, czekaj c, a  u ytkownik ich 
dotknie i uruchomi dan  funkcj .

Osprz t elektroinstalacyjny stanowi 
wa ny element dekoracyjny, który 
niepozornie stanie si  „kropk  nad i” 
w Twojej aran acji. Warto pami ta , e
sekret tkwi w wyko czeniu. 

Alicja G ów
Dzia  Nowoczesnego Budynku 
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Osprz t elektroinstalacyjny VIMAR – to jest modne!
Nowoczesny, pi kny, elegancki –  taki w a nie powinien by  osprz t elektroinstalacyjny w Twoim domu, 
aby podkre li  niepowtarzalny charakter jego wn trza. Produkty w oskiej firmy VIMAR to doskona e
po czenie estetyki, jako ci, innowacyjnej technologii i prostej instalacji. To idealne rozwi zanie dla tych, 
którzy chc  stworzy  swój w asny, indywidualny styl. 
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