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Legrand Polska Sp. z o.o. jest częścią 
międzynarodowego koncernu Legrand, eksperta 
w zakresie produktów i systemów instalacji 
elektrycznych oraz sieci informatycznych 
w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym 
i przemysłowym.
Oferta osprzętu elektroinstalacyjnego Grupy 
Legrand jest dobrze znana architektom na całym 
świecie. To również dzięki ich wyborom, firma jest 
światowym liderem w tej dziedzinie. A że pozycja 
zobowiązuje, firma koncentruje swoje działania 
na rozwoju produktów i systemów, które podnoszą 
funkcjonalność obiektów i zapewniają wysoki 
poziom estetyczny. 
Co piąte „gniazdko” na świecie to produkt firmy 
Legrand!
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 Budowa modułowa.
modułowy osprzęt ma jedną podstawową zaletę – można zamontować mechanizm 
łącznika na długo przedtem, zanim zdecydujemy się na kolor klawiszy i ramki. Kiedy 
znana jest aranżacja pomieszczenia, a ściany przybrały już właściwy kolor, można 
swobodnie dobrać klawisz i ramkę.

 Prostota montażu:
– dzięki zatrzaskowemu systemowi montażu doposażenie mechanizmu w ramkę 

i plakietkę trwa tylko kilka sekund – klik, klik i gotowe
– każdy mechanizm Sisteny Life posiada wcięcia, które pozwalają szybko  

wypoziomować kilka mechanizmów ustawionych w rzędzie
– mechanizmy łatwo zidentyfikujemy dzięki opisom znajdującym się  

na „bezpiecznym” stalowym uchwycie
– podłączenie mechanizmów jest dziecinnie proste – czytelne schematy  

na każdym mechanizmie, praktyczna miarka, wyrównane i nachylone pod kątem 35° 
oznaczone przyłącza samozaciskowe ułatwiają szybki montaż osprzętu.

 Szeroka gama mechanizmów – w skład Sisteny Life wchodzi:
– 70 mechanizmów konwencjonalnych: łączniki oświetleniowe i gniazda 

elektryczne, łączniki sterujące roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją, gniazda  
informatyczne, VDI, TV-RD-SAT, alarmy i gniazda głośnikowe 

– szeroka gama mechanizmów potrzebnych do zrealizowania inteligentnej instalacji w 
domu, rezydencji czy biurze. możliwe sterowanie drogą radiową lub na podczerwień czyni 
serię Sistena Life nowoczesną i przyjazną dla użytkownika.

Osprzęt elektroinstalacyjny Sistena Life to seria nowoczesna ale ponadczasowa. Sistena 
Life to zróżnicowanie modnych materiałów w atrakcyjnej gamie kolorystycznej. Sistena 
Life to inteligentne rozwiązania przyjazne dla użytkownika. Sistena Life to odpowiedź na 
potrzeby najbardziej wymagających Klientów.

Zalety
 modny ponadczasowy kształt – osprzęt o klasycznych proporcjach, nakreślony 
zdecydowaną kreską to coś, co może się podobać. To elegancja, to kropka  
nad „i” w każdym nowoczesnym i eleganckim wnętrzu. 

 Szeroka gama kolorów i wykonań – użytkownik ma do dyspozycji pięć oryginalnych 
materiałów dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej, pogrupowanych w pięć 
linii: natura, metal, Drewno, Skóra, Corian®.

SKóRA 
(hawana, Club)
To miękkość i spokój. Seria ta daje możliwość podkreślenia charakteru pokoju myśliwskiego 
czy ekskluzywnego gabinetu. Skóra to ekskluzywny manifest właściciela.

CORiAN® 
(Corian® Cocoa Brown, Corian® Everest)
To ekskluzywny materiał w atrakcyjnej formie. Seria Corian® to modny dodatek każdej 
nowoczesnej i eleganckiej łazienki czy kuchni. Corian® to ekskluzywna linia stanowiąca 
idealne dopełnienie linii naturalnych.

NATuRA 
(Arctic, Choco, metalic, Titan, Pearl)
To wysokiej klasy odporne na zarysowania tworzywo dostępne w gamie czystych 
kolorów, które pomogą znaleźć wytchnienie. Pasują do pomieszczeń wygodnych 
i praktycznie urządzonych. Linia natura to synonim spokojnej elegancji, która 
nigdy nie wychodzi z mody.

METAL 
(magic Red, magic Blue, magic Green, Chrome, nikiel, Aluminium)
To linia przywodząca na myśl metale szlachetne. Sprawiają to zarówno jej 
wyrafinowana kolorystyka jak i gładka powierzchnia. Walory te docenia się nie 
tylko wzrokiem, ale także przez dotyk. Linia metalowa jest stworzona do bardzo 
eleganckich, ekskluzywnych wnętrz. Również osoby preferujące wnętrza nowoczesne 
znajdą coś dla siebie. Jakość i charakter wnętrza podkreśla materiał – metal, 
z którego wykonano elementy serii.

DREwNO 
(maple, Cherry, mahogany)
To powrót do natury, linia, która dzięki rodzajowi zastosowanego materiału daje 
poczucie niezwykłego komfortu i wygody. Trzy rodzaje zastosowanego drewna 
doskonale podkreślą charakter salonu czy biblioteki.
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Gdzie się stosuje?
Osprzęt elektroinstalacyjny Sistena Life to seria nowoczesna, ale ponadczasowa. 
Sistena Life to zróżnicowanie modnych materiałów w atrakcyjnej gamie kolo-
rysty cznej. Sistena Life to inteligentne rozwiązania przyjazne dla użytkownika.
Sistena Life to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających Klientów.

Jakie ma zalety?
  Modny ponadczasowy kształt – osprzęt o klasycznych proporcjach, nakreślony 
zdecydowaną kreską to coś, co może się podobać. To elegancja, to kropka nad 
„i” w każdym nowoczesnym i eleganckim wnętrzu. 
  Szeroka gama kolorów i wykonań – Użytkownik ma do dyspozycji pięć oryginal-
nych materiałów dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej, pogrupowanych 
w pięć linii: 

Natura (Arctic, Choco, Matalic, 
Titan, Pearl) to wysokiej klasy odpor  ne 
na zarysowania tworzywo dostępne 
w gamie czystych kolorów, które 
pomogą znaleźć wytchnienie. Pasują do 
pomieszczeń wygodnych i praktycznie  
urządzonych. Linia Natura to synonim 
spokojnej elegancji, która nigdy nie 
wychodzi z mody.

Metal (Magic Red, Magic Blue, Magic 
Green, Chrome, Nikiel, Aluminium) to 
linia przywodząca na myśl metale szla-
chetne. Sprawiają to zarówno jej wyra-
finowana kolorystyka, jak i gładka 
powierzchnia. Walory te docenia się 
nie tylko wzrokiem, ale także przez 
dotyk. Linia metalowa jest stworzona 
do bardzo eleganckich, ekskluzywnych wnętrz. Również osoby preferujące wnętrza 
nowoczesne znajdą coś dla siebie. Jakość i charakter wnętrza podkreśla materiał 
– metal, z którego wykonano elementy serii. 

Drewno (Maple, Cherry, Mahogany) 
to powrót do natury, linia, która dzięki 
rodzajowi zastosowanego materiału 
daje poczucie niezwykłego komfortu 
i wygody.
Trzy rodzaje zastosowanego drewna 
doskonale podkreślą charakter salonu 
czy biblioteki.

Skóra (Hawana, Club) to miękkość 
i spokój. Seria ta daje możliwość 
podkreślenia charakteru pokoju my-
śliwskiego czy ekskluzywnego gabi-
netu. Skóra to ekskluzywny manifest 
właściciela. 

Corian® (Corian® Cocoa Brown, Corian® 
Everest) to ekskluzywny materiał 
w atrakcyjnej formie. Seria Corian® to 
modny dodatek każdej nowoczesnej 
i eleganckiej łazienki czy kuchni. 
Corian® to ekskluzywna linia sta no-
wiąca idealne dopełnienie linii natu-
ralnych. 

Budowa modułowa: 
  Modułowy osprzęt ma jedną podstawową zaletę – można zamontować mechanizm 
łącznika na długo przedtem, zanim zdecydujemy się na kolor klawiszy i ramki. 
Kiedy znana jest aranżacja pomieszczenia, a ściany przybrały już właściwy kolor, 
można swobodnie dobrać klawisz i ramkę.

Prostota montażu: 
  Dzięki zatrzaskowemu systemowi montażu doposażenie mechanizmu w ramkę 
i plakietkę trwa tylko kilka sekund – klik, klik i gotowe.

   Każdy mechanizm Sisteny Life 
po   siada wcięcia, które pozwalają 
szybko wypoziomować kilka mecha-
nizmów ustawionych w rzędzie. 

  Mechanizmy łatwo zidentyfikujemy 
dzięki opisom znajdującym się na 
„bezpiecznym” stalowym uchwycie.

  Podłączenie mechanizmów jest dzie-
cinnie proste. Czytelne schematy na 
każdym mechanizmie, praktyczna 
miarka, wyrównane i nachylone pod 
kątem 35° oznaczone przyłącza 
samozaciskowe ułatwiają szybki 
montaż osprzętu. 

Szeroka gama mechanizmów 
– w skład Sisteny Life wchodzi:
  70 mechanizmów konwencjonalnych: 
łączniki oświetleniowe i gniazda elek-
tryczne, łączniki sterujące roletami, 
ogrzewaniem, klimatyzacją, gniazda 
informatyczne, VDI, TV-RD-SAT, alarmy 
i gniazda głośnikowe, 

  szeroka gama mechanizmów po t rze-
bnych do zrealizowania inteligent-
nej instalacji w domu, rezydencji 
czy biurze. Możliwe sterowanie 
drogą radiową lub na podczerwień 
czyni serię Sistena Life nowoczesną 
i przyjazną dla użytkownika.

 

Seria Sistena Life dowodzi, że Le-
grand, światowy lider na rynku 
osprzętu elektroinstalacyjnego, 
kreuje również światowe trendy 
w jego designie.
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Legrand Polska Sp. z o.o. jest częścią 
międzynarodowego koncernu Legrand, eksperta 
w zakresie produktów i systemów instalacji 
elektrycznych oraz sieci informatycznych 
w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym 
i przemysłowym.
Oferta osprzętu elektroinstalacyjnego Grupy 
Legrand jest dobrze znana architektom na całym 
świecie. To również dzięki ich wyborom, firma jest 
światowym liderem w tej dziedzinie. A że pozycja 
zobowiązuje, firma koncentruje swoje działania 
na rozwoju produktów i systemów, które podnoszą 
funkcjonalność obiektów i zapewniają wysoki 
poziom estetyczny.

System automatyki In One by Legrand umożliwia wykonanie instalacji inteligentnego domu, który będzie zarówno różnorodny, jak 
i prosty w obsłudze. Takie walory wyraźnie odróżniają go od innych systemów. Ogólne zasady pozostają jednak takie same: każdy tego 
typu system ma zaspokajać trzy bardzo ważne potrzeby klientów: komfortu, bezpieczeństwa i komunikacji. 

CO SKŁADA SIę nA FunKCJę KOmFORTu?
Jest to sterowanie oświetelniem, ogrzewaniem, roletami, a wszystko to można ze sobą połączyć za pomocą łączników scenariuszy. 

JAK ZAPEWnIć BEZPIECZEńSTWO?
Po prostu, instalując alarmy techniczne (detektory gazu, dymu, przelania wody) i domofony. O zaistniałym zagrożeniu zostaniemy 
poinformowani poprzez e-mail lub sms, dzięki urządzeniu Axiophone IP.

CO SKŁADA SIę nA KOmunIKACJę?
To nie tylko produkty, które zapewniają dostęp do podstawowych mediów, takich jak: telefon, telewizja czy internet, ale także system, 
który pozwala na dużą elastyczność użytkowania. 

System automatyki In One by Legrand, będący integralną częścią osprzętu Sistena Life to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się komfortem, bezpieczeństwem 
i możliwością elastycznej komunikacji w domu. Legrand proponuje rozwiązania, które zrealizują marzenia o inteligentnym domu każdego inwestora. Pozostaje tylko 
sprawdzić, która linia Sistena Life może być ciekawą propozycją dla projektu wnętrza, a więc czynnikiem decydującym o jego wyborze.In One by Legrand to przyjazna 
i nowoczesna technologia oraz bogate walory dekoracyjne. 

Wszystkie urządzenia występujące w systemie In One by Legrand są zaprojektowane do pracy samodzielnej lub grupowej, co oznacza, 
że można nimi sterować bezpośrednio lub powiązać w scenariusze – wszystko zależy od konfiguracji systemu. Dostępna technologia 
pozwala również na korzystanie ze standardowej instalacji elektrycznej czyli na tzw. komunikację po linii zasilającej PLC (ang. Power 
Line Carrier), zalecanej do nowych instalacji lub kompletnych renowacji. Dostępna jest również technologia komunikacji urządzeń 
drogą radiową (stosowana przy renowacji, gdy nie można kuć ścian) oraz przez podczerwień (sterowanie z pilota).

Zasada działania systemu polega na kombinacji elementów posiadających inteliegentne funkcje In One by Legrand oraz tzw. łączników 
scenariuszy. uruchamiając scenariusz (z pilota lub łącznika scenariuszy) można jednym przyciskiem dopasować poziom oświetlenia 
i temperatury w domu, opuścić lub podnieść rolety.

Wszystko to zwalnia użytkownika z uciążliwych czynności i w rezultacie upraszcza mu życie. Dodatkowo, można bardzo łatwo 
zmieniać ustawienia systemu In One by Legrand, tak by funkcje dopasować do zmiennych wymagań mieszkańców, aby mieli swobodę 
decydowania o tym, co umie ich dom.


