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Life
Design and Technology 

with a Human Touch
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To moje życie.

Chcę kolorów,

które uczynią je 

piękniejszym.

Materiałów, które

podniosą jego

jakość. Technologii,

która uczyni je

łatwiejszym.

„
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Chcę mieć swobodę

wyboru. Bo moje życie

dzisiaj jest inne, niż było

wczoraj, moje poranki nie

są takie same jak moje

wieczory… a moje dni są

całkiem inne niż Twoje.„
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Lubię rzeczy
proste i łatwe,
moje życie jest wystarczająco

ekscytujące
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Najpiękniejsze rzeczy
w życiu są całkiem
proste. Tak twierdzą
ludzie o najwyższych
wymaganiach. Dla nich
tradycyjne odcienie
i świeży, metaliczny
wygląd tworzą czystą
elegancję.

Arct ic Pearl Ti tan

Tworzymy swój własny styl

Choco
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Metal ic
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Widzę
jasną stronę życia
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Heavy 

Metal na żywo

Właściwa oprawa
dla Twojego własnego
stylu. Nowoczesna,
ale nie za wszelką cenę,
ponadczasowo piękna.
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Aluminium/Metal ic

Nickel/Metal ic

Chrome/Metal ic
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Zmienić zwykły dzień

w coś specjalnego

Magic Blue/PearlMagic Green/Pearl

Żywe kolory, mocny
metal. To formuła
na odrobinę magii,
wzbogacającej każdy
Twój dzień. Daj się
zaczarować.

Magic Red/Metalic

12
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Naturalnie
wyjątkowa osobowość
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Zbyt indywidualna

na przyziemne sprawy

Kiedy życie układa się zgodnie
z Twoimi planami, możesz
więcej uwagi poświęcać
szczegółom, tak aby wszystko
do siebie pasowało. Tak jak te
ramki z prawdziwego drewna.

Cherry/Ti tan
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Maple/Aluminium

Mahogany/Choco
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Jestem

jedyny
w swoim
rodzaju
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Po prostu nieodparty urok

CORIAN® to materiał łączący w unikalnej 
harmonii piękno i walory praktyczne.
Jego charakter tworzą tekstury i efekty 
kolorystyczne. Stworzony specjalnie dla tych,
którzy chcą nadać ostateczny szlif swoim
ambitnym projektom. Poza dwoma 
standardowymi modelami możesz wybierać
spośród ośmiu indywidualnych wykończeń,
dostępnych na życzenie.

CORIAN ® Everest/Pearl
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CORIAN ® Cocoa Brown/
Choco

ng_conso_12-21.qxd  30-05-07  16:06  Page 21



22

ng_conso_22-31.qxd  30-05-07  16:01  Page 22



Wiem,
co dla mnie dobre

23
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Mój styl życia

nie uznaje

kompromisów
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Nie jest tak trudno dochować wierności
własnemu stylowi. Wystarczy odnaleźć
równowagę między swoimi pomysłami
a właściwie dobranym materiałem.
Jako przykład niech posłużą te ramki
z prawdziwej skóry.

Havana/PearlClub/Choco
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Pearl

Ti tan

Arct ic

Metal ic

Choco

Nickel/Metal ic

Aluminium/Metal ic

Chrome/Metal ic

Magic Blue/Pearl

Magic Green/Pearl

Magic Red/Metal ic

Mahogany/Choco

Cherry/Ti tan

Maple/Metal ic
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CORIAN ® Everest/Pearl

CORIAN ® Cocoa Brown/Choco

Sistena
TM

Life – w Twoim stylu Sistena™ Life inspiruje na wiele
sposobów, tak jak życie. Znajdź
kolory i materiały, które najlepiej
opisują Twoją osobowość. Wybieraj
spośród takich materiałów jak
metal, drewno, CORIAN® i skóra.
Szeroki asortyment umożliwia
dopasowanie do każdego stylu
życia.

Havana/Pearl

Club/Choco
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Wygląd jest
ważny, ale ja
chcę więcej:

Funkcji, które ułatwią

mi życie i uczynią je

bezpieczniejszym.

Chcę korzystać

z fascynujących

możliwości

nowoczesnych

technologii,

ale muszą być proste

jak włączenie światła.

I tak elastyczne,

żeby dopasowały się

do mojego stylu

życia, a nie

odwrotnie.
„

„
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Ty decydujesz,
co powinien
umieć Twój dom

Od pojedynczych

rozwiązań, takich jak

włączanie przy wejściu

do domu lampy stojącej

w rogu pokoju na piętrze,

do sieciowych rozwiązań

różnych funkcji w całym

domu. Wszystko można

z łatwością zrealizować.
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Jak chcesz

się budzić? 

Dyskretne światło, uchylone
żaluzje, ściszona muzyka…
– In One by Legrand pozwala
Ci łagodnie wystartować
w nowy dzień, po prostu
przyciskasz jeden wyłącznik
przy łóżku. Albo możesz
zrobić coś zupełnie innego
– masz całkowitą swobodę
realizacji swoich życzeń.
Bo kiedy się zmieniają, po
prostu korygujesz scenariusz
w swojej instalacji
elektrycznej. Jednym
przyciskiem, bez żadnego
skomplikowanego
programowania.
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Chciałbym sterować

wszystkimi żaluzjami jednym

palcem… i oświetleniem,

leżąc wygodnie w łóżku.

Del ikatne świat ło? Po prostu zamień zwykły łącznik
na ściemniacz radiowy…

…i załączaj  go bezprzewodowo przełącznikiem scenariuszy
– umieszczając go na ścianie.

Sterowanie roletami przez jedno naciśnięcie przycisku 
– każdą z  osobna lub wszystkimi  na raz.

Automatyczne załączenie/wyłączenie świat ła!
Łącznik automatyczny – idealny do łaz ienki  czy korytarza.
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Nastrój

według

życzenia

Chcesz oświetlenia odpowiedniego
do różnych okazji? Używając 
In One by Legrand , po prostu 

naciskasz przycisk, żeby przyciemnić
oświetlenie sufitowe i włączyć lampę
stojącą koło telewizora, i masz
oświetlenie właściwe, żeby zagrać
w ekscytującą grę wideo. Potem,
na czas rodzinnego obiadu, 
oświetlasz duży stół. A jeszcze 
później, kiedy siadacie wygodnie
wszyscy razem, włączasz ścienne
i stołowe lampy. Za każdym razem
wystarczy nacisnąć jeden przycisk
lub użyć pilota, nie ruszając się 
z kanapy. Takie świetlne scenariusze
można łatwo modyfikować i zmieniać
zawsze wtedy, kiedy masz nowy
pomysł.

Nakładka ze ściemniaczem pozwol i  Ci  na włączenie stojących
lamp do scenariusza świet lnego.

Blok sterujący:  umożl iwia sterowanie grupą lamp i  ustawienie
dwóch świet lnych scenariuszy.

Indywidualne 

scenariusze 

oświetlenia na każdą

okazję, włączane 

jednym przyciskiem.

Dostosuj  jasność do swoich potrzeb:  ściemniacz z  nastawianym
poziomem jasności .

32
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Sterownik uniwersalny – jedno urządzenie do załączania
świat ła  i  te lewizora…

Pilot  na stol ik :  załącz sześć różnych scenariuszy 
ze swojej  wygodnej  kanapy.

33
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Witamy

w przyszłości

Czy wchodząc do domu,
nie byłoby wygodnie jednym
przyciskiem włączać światło
przy wejściu i w salonie,
jednocześnie podnosząc
żaluzje na całym parterze?
A wychodząc, wyłączać
światła w całym domu
i opuszczać wszystkie żaluzje
jednym dotknięciem? 
Dzięki In One by Legrand
wszystko to możesz zrobić
prosto i łatwo.
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Łącznik scenariuszy:  cztery indywidualnie ustawiane scenariusze 
przez proste naciśnięcie przycisku.

Inteligentne elementy
to więcej niż instalacja
elektryczna. Możesz łatwo
łączyć w sieć przełączniki,
ściemniacze, gniazdka,
wyłączniki i rolety. 
Możesz zmieniać swoje
scenariusze, kiedy tylko
zapragniesz.

Steruj żaluzjami

i światłem w całym

domu za pomocą

jednego przycisku.
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Bezpieczne

otoczenie

Alarm z czujnikiem przelania:  wykrywa obecność płynów,
informuje o zagrożeniu i  umożl iwia odcięcie dopływu wody.

Alarm z czujnikiem gazu:  wykrywa obecność gazu
i umożl iwia odcięcie zasi lania gazu.

In One by Legrand to prosty
sposób na zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa. Czujniki
nadzorują cały dom i włączają
alarm, gdy w wannie przeleje się
woda, z instalacji ulatnia się gaz
lub kiedy pojawi się otwarty
ogień. Jeśli będziesz poza
domem, powiadomienie na
telefon komórkowy pozwoli Ci
zareagować na czas.
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Przycisk paniki :  naciśni j  raz,  a  zapal isz  
wszystkie świat ła  w domu.

Bez paniki

Podejrzane hałasy? Przycisk
paniki przy łóżku dodaje
otuchy – po prostu go naciśnij
i światło zaleje cały dom,
a rolety podniosą się
natychmiast.

37

Nie trać głowy

w krytycznych

sytuacjach. 
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Bądźmy

w kontakcie

– wszędzie!
Sieć lokalna

Informacja, komunikacja i rozrywka coraz
bardziej stapiają się w jedno. Budowa 
domowej sieci z In One by Legrand
zapewnia Ci maksymalną elastyczność.
Masz dostęp do telewizji, telefonu
i Internetu w każdym pokoju. Możesz
oglądać zdjęcia z komputera na ekranie
telewizora. Możesz dzielić to wszystko
z innymi domownikami.

Jedno gniazdko, nieograniczone możliwości

Nowe, uniwersalne rozwiązanie, 
wykorzystujące tylko jeden typ gniazdek
do podłączenia Internetu, telefonu, 
a nawet telewizora, zapewnia maksymalną
elastyczność. Oczywiście dostępne jest
również podłączenie z użyciem dwóch 
typów gniazd – telewizyjnego 
i telefoniczno-komputerowego.

Gniazdo te le informatyczne – może być użyte do podłączenia 
te lewizora w zwykłą s ieć.

Gniazda TV-RD-SAT do każdego sygnału te lewizyjnego.

Szafka komunikacyjna:  e lement  domowej  s ieci .

Pełna kontrola 

i komunikacja 

– niezależnie od tego

gdzie jesteś.

te lefon/
Internet

te lefon/radio

telefon/TV/ Internet
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Serwer webowy Omizzy: pozwala kontrolować i  sterować Twoim domem 
przez telefon i Internet.

Wszystko pod kontrolą – również

na odległość.

Tak łatwo otworzyć okno na zewnętrzny
świat zastosowań zdalnego 
zabezpieczenia i nadzoru: chcesz 
używać komórki albo Internetu, żeby
sprawdzić, czy wszystko jest 
w porządku, czy światła są zgaszone,
albo żeby zasunąć rolety? Oto dom 
jutra już dzisiaj!
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Swoboda

wyboru

został zaprojektowany tak
prosto, by zapewnić Ci swobodę
wyboru. Do sterowania rozmaitymi
funkcjami poprawiającymi komfort,
bezpieczeństwo i komunikację
używa się zwykłego połączenia
sieciowego lub, jeśli to konieczne,
bezprzewodowego.
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Łatwiejszy w użyciu ściemniacz – może być częścią 
różnych scenariuszy.

Łącznik scenariuszy:  sam zmieniaj  scenariusze 
– nic prostszego.

Łącznik sterowania roletami – gotowy na zmiany,  może sterować
pojedynczą roletą lub,  jeśl i  chcesz,  poprzez naciśnięcie jednego

przycisku może sterować wszystkimi  roletami na piętrze.

Łącznik – może być częścią różnych scenariuszy.

Rozbudowa krok po kroku

To znaczy, że możesz zacząć skromnie
– na przykład montując jeden
dodatkowy przełącznik przy łóżku.
Dalsze rozszerzenia mogą być
instalowane krok po kroku, zarówno
w nowych budynkach,
jak i w adaptowanych wnętrzach.
Nie trzeba instalować dodatkowych
kabli, kuć i gipsować ścian. Łatwo jest
również zmodyfikować funkcje za
każdym razem, kiedy zmieniają się
Twoje oczekiwania lub okoliczności.
Tak naprawdę, In One by Legrand jest
tak różnorodny jak samo życie.

Łatwa modyfikacja

i rozbudowa w każdej

chwili.
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Co powinien

umieć Twój

dom?

Możesz wybrać, jak dużo
komfortu, bezpieczeństwa
i komunikacji chcesz
wbudować w swój dom,
używając In One by Legrand.
Ten przegląd możliwości ma
za zadanie ułatwić Ci proces
planowania.
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Zdalny monitoring i sterowanie przez

Internet lub telefon komórkowy

Sterowanie:

Monitoring:

43

Komfort: sieć zestawiona według

Twoich życzeń

Od Twoich indywidualnych preferencji
i wymagań zależy, jak skonfigurujesz
swoje scenariusze do sterowania
oświetleniem, roletami i markizami.
Masz pełną elastyczność, ponieważ
możesz zmieniać scenariusze
i w każdej chwili dodawać nowe
funkcje.

Sterowanie żaluzjami Sterowanie markizami

Komunikacja

Telefon/TV/Internet

Radio i  TV Telefon/ Internet

Domowa sieć komputerowa

Bezpieczeństwo

Sterowanie oświet leniem

Scenariusz załączany przyciskiem

roletami

Czujnik zalania

Czujnik gazu

Przycisk paniki

Czujnik zalania

Czujnik gazu

oświet leniem markizami
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Czasowy łącznik sterowania
roletami

Ściemniacz przyciskowy

Łącznik scenariuszy

Ściemniacz obrotowy

Łącznik scen

Blok oświet lenia awaryjnego

Łącznik podświet lany

Ściemniacz przyciskowy

Łącznik automatyczny

Łącznik świecznikowy
z gniazdem 2P+Z

Łącznik

Termostat

Łącznik automatyczny
sterowany

Łącznik podświet lany/Łącznik świecznikowy
podświet lany

Łącznik sterowania roletami

Dla komfortu życia

Niech Twój dom będzie inteligentny – In One by Legrand

ng_conso_32-45.qxd  30-05-07  16:04  Page 44



45

Sistena™ Life.

Synteza piękna i inteligencji.

Alarm z czujnikiem przelania Alarm z czujnikiem gazu Łącznik bryzgoszczelny IP44 Kontrola dostępu

Bardziej bezpieczny dom

Gniazdo TV/RD/SAT Gniazdo 
te lefoniczno-informatyczne

Podwójne gniazdo
informatyczne

Podwójne gniazdo 
głośnikowe

Komunikacja bez ograniczeń

Sistena™ Life łączy wyjątkowo
elegancki wygląd i zaawansowaną
technologię. Oferuje
wszechstronną funkcjonalność,
spełniającą wszystkie wymagania
nowoczesnych instalacji.
Co więcej, nowe możliwości, które
otwiera In One by Legrand , bardzo
ułatwiają wybór indywidualnie
dopasowanych rozwiązań,
zapewniających więcej komfortu,
większe bezpieczeństwo
i sprawniejszą komunikację.
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Notatki
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Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Al. Wyścigowa 8
02-681 Warszawa
tel.: (022) 549 23 30
fax: (022) 843 94 51
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