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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 6/2013

Nowoczesne wn trza potrzebuj  nowocze-

snych kszta tów, dopasowanych do charak-

teru pomieszczenia, kszta tów, które pod-

kre laj  osobowo  apartamentu, biura czy 

hotelu, kszta tów, które dope niaj  mister-

nie zaprojektowany uk ad kolorystyki i de-

signu wn trza.

Nowoczesne matowe kolory uzupe niaj  meta-

liczne wyko czenia powierzchni drzwi i mebli.

Jako  materia ów i sposób wykonania musz  spój-

nie spe nia  stawiane wymagania. Szczególnej 

estetyki wymaga si  zatem równie  od osprz tu 

elektroinstalacyjnego. Seria polo.fiorena jest pod-

tynkow , montowan  w standardowych pusz-

kach  60 mm lini  osprz tu, która doskonale 

sprawdza si  wsz dzie tam gdzie standard wy-

ko czenia i jako  wykonania maj  istotne zna-

czenie. Polo.fiorena idealnie komponuje si  rów-

nie  w systemach kana ów elektroinstalacyjnych 

Hager tehalit.BRN|BRAN|BRS gwarantuj c pe n

spójno  wyposa enia obiektu w perfekcyjne sys-

temy prowadzenia przewodów. Monta  natynko-

wy mo liwy jest poprzez zastosowanie adapterów 

natynkowych tej serii. Osprz t polo.fiorena mon-

towa  mo na w ramkach 1-, 2-, 3-, 4- lub 5-krot-

nych, których u o enie mo e by  dowolne: po-

ziome lub pionowe. 

Tworzywo w zale no ci o wybranego koloru 

charakteryzuje si  wysokim po yskiem (bia y/

kremowy), lub subteln  matow  powierzchni

(srebrny/antracytowy), przy czym wyró nia si

dodatkowo wysok  odporno ci  na zarysowa-

nia i atwo ci  utrzymania w czysto ci. czniki 

i gniazda z uchyln  os on  maj  mo liwo  pod-

wy szenia stopnia bryzgoszczelno ci do IP44 po-

przez zastosowanie ko nierza uszczelniaj cego, co 

pozwala stosowa  je w rodowiskach o podwy -

szonej wilgotno ci (np. w azienkach). 

Seria polo.fiorena 

charakteryzuje si  pe -

nym profesjonalnym 

asortymentem do in-

stalacji komercyjnych 

i mieszkaniowych, 

w swoim zakresie zawiera m.in.:

– czniki 1-, 2-, 3-biegunowe, 2 -grupowe ( wiecz-

nikowe), 2-obwodowe, schodowe, krzy owe, 

zwierne, aluzjowe klawiszowe, aluzjowe po-

kr tne, na klucz oraz czniki czasowe;

– ciemniacze pokr tne i dotykowe, termostaty 

i czniki czasowe;

– gniazda z uziemieniem i bez uziemienia (po-

jedyncze i podwójne), z uchyln  os on , DATA 

z kluczem;

– gniazda telefoniczne (pojedyncze i podwójne), 

telefoniczno-komputerowe;

– gniazda antenowe RTV, RTV-SAT, N-box, g o-

nikowe Hi-Fi (podwójne i pojedyncze);

– czujniki ruchu, elektroniczne regulatory tem-

peratury, elektroniczne czniki aluzjowe, cen-

tralki steruj ce i przeka niki aluzjowe.

W serii polo.fiorena zastosowano zupe nie 

nowe, innowacyjne czujniki ruchu. Czujniki maj

mo liwo  regulacji k ta widzenia w poziomie 

od 90° do 180° (niezale nie lewa i prawa strona) 

oraz regulacji czu o ci i czasu opó nienia wy -

czania. Elektroniczne urz dzenia steruj ce takie 

jak regulator temperatury lub cznik aluzjowy 

poprzez mo liwo  programowania pozwalaj  na 

automatyczne, bezobs ugowe sterowanie ró ny-

mi urz dzeniami.
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