
Fascynacja kontrastami.
Nowa interpretacja wyłącznika.
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Atmosferę tworzą detale.
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Świat wyłączników ABB.



4

Indywidualizm w barwie i formie.

Silne kontrasty mogą tworzyć wspaniałą, jednorodną całość. Piękno powstaje po odrzuceniu 

przyzwyczajeń i zaczyna się tam, gdzie znikają przyjęte konwencje. Także w pomieszczeniach. 

Seria solo® z kontrastu w formie i barwie tworzy pełną harmonię. Stylistyczna perła dla 

wszystkich nieprzeciętnie żyjących i nieprzeciętność ceniących.
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solo®
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Łamanie konwencji.

toscana manhattan savanne

sahara meteor husky
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solo®

Kombinacja: wyłącznik / gniazdo z podwyższoną 

ochroną przed dotknięciem. Kolor: davos / chrom.
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Istota przejawia się w redukcji.

Gdy wokół spokój i prostota, odkrywamy to co istotne. Rzeczowość wyłącznika fascynuje 

poprzez swoją jasność i niezależność. Duch przyszłości uwidacznia się w skromnej i jednocześnie

bezkompromisowej formie. Łącząc wyraziste, ale pasujące do architektonicznej koncepcji kolory,

otrzymujemy całość niezależną od czasu i mody.
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future ® linearfuture ®
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Bezkompromisowa wyrazistość.

savanne/kość słoniowa stone/jasnoszary granit antracyt

srebrny aluminiowy

savanne/kość słoniowa* stone/jasnoszary granit* manhattan/grafitowy*

future ® linear

future ®

*kolor wycofywany z produkcji
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future ® linear

Kombinacja: wyłącznik / gniazdo z podwyższoną 

ochroną przed dotknięciem. Kolor: biel studyjna.



12

Pełna prostoty elegancja charakteryzująca 

się wyraźnymi strukturami powierzchni.

carat ® jest wyraźną deklaracją ambitnego wzornictwa. Wzornictwo to powstaje poprzez

zastosowanie prostoliniowego języka kształtów i prawdziwych materiałów, a nie imitacji. Jako

niezależny obiekt wyłącznik z serii carat ® jest integralnym elementem wysokiej jakości

reprezentacyjnej architektury.
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carat ®
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Czystość i zmysłowość. 

Ekstrawagancja i szlachetność. 

złoto

szkło czarne stal szlachetna

chrom

brąz
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carat ®

Kombinacja: wyłącznik / gniazdo z podwyższoną 

ochroną przed dotknięciem. carat ® szkło białe
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Dobór odcieni. Wskazywanie dróg.

Prawidłowy dobór odcieni jest sztuką. Świeże kolory pozwalają na radość przestrzennego

doświadczania pomieszczenia. Busch-axcent ® wydaje się być lekki jak piórko. Jego wygląd jest

bezkompromisowo liniowy. Kolory są wyjątkowe. Korespondują ze stylowym wyposażeniem. Tworzą

atmosferę. Umożliwiają orientację, prowadząc wzdłuż ciągów komunikacyjnych w budynku.
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Busch-axcent ®
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Włączniki wskazujące drogę.

niebieski czerwony

żółty zielony
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Busch-axcent ®

Kombinacja: wyłącznik / gniazdo z podwyższoną 

ochroną przed dotknięciem. Kolor: biały.
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Przejrzystość i wyrazistość.

Natura inspiruje jasnymi, wyrazistymi barwami, szlachetnymi kamieniami i metalami, rzadkimi

minerałami. W osprzęcie serii alpha exclusive® dostrzegamy te same inspiracje, w kompozycji

pełnej siły i witalności. Dojrzała forma przekonuje klasycznym urokiem. Gama kolorów dodaje

całemu pomieszczeniu akcentów ekskluzywności i niepowtarzalności.
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alpha exclusive®



22

Autonomia i niepowtarzalność.

tytan pallad bursztyn / chrom*

obsydian* kość słoniowa

*kolor wycofywany z produkcji
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alpha exclusive ®

Kombinacja: wyłącznik / gniazdo z podwyższoną 

ochroną przed dotknięciem. Kolor: alabaster.
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Harmonia barwy i proporcji.

Spokój i harmonia tworzą atmosferę zrównoważenia, a znakomicie wyważone proporcje umożliwiają

dopasowanie do różnego charakteru pomieszczeń. Dopracowane detale, jak miękkie ale wyraziste

kształty w połączeniu z wielostronną paletą barw, oddziałują w sposób subtelny i jednocześnie silny.
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alpha nea®
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Wyważone, zredukowane formy.

brąz niebieski hanzeatycki* platyna / niebieski hanzeatycki*

platyna

mahoń / brąz*

kość słoniowa/kremowy alabaster/biały studyjny

*kolor wycofywany z produkcji
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alpha nea ®

Kombinacja: wyłącznik / gniazdo z podwyższoną 

ochroną przed dotknięciem. Kolor: alabaster/biały studyjny.
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Perfekcyjne zestawienie światła i formy.

W kontrastowych zestawieniach „jasno - ciemno“ forma i kolor uwidaczniają się szczególnie

wyraźnie. Wyłącznik impuls łączy to wrażenie w niezwykłym wzornictwie i innowacyjnej technice

podświetlenia przycisku. Wyraźne linie proste zestawione z subtelną elegancją okrągłego przycisku

fascynują przeciwnościami. Także w ciemności wyłączniki impuls odznaczają się przemyślaną

budową i przekonują funkcjonalnością – okrągłe i stałe podświetlenie ułatwia orientację oraz podkreśla 

spójność formy i funkcji.
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impuls
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Spokój i subtelność ożywione delikatnym, 

stałym podświetleniem.

Stała aura świetlna dzięki długowiecznej technice LED w kolorach - białym, czerwonym i niebieskim.

biel alpejska kość słoniowa biały kość słoniowa/złoty

aluminiowo srebrny / chrom 

jeżyna/chrom

szampański metalizowany czerń brylantowa
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impuls

Kombinacja: wyłącznik / gniazdo z podwyższoną 

ochroną przed dotknięciem. Kolor: biały alpejski / chrom.
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Ponadczasowa estetyka.

Istnieją krajobrazy i dzieła natury, które stale fascynują. Barwy i kształty, choć nie natarczywe,

wywierają wciąż to samo, silne wrażenie. Osprzęt Reflex SI/Reflex SI Linear wpływa na nas

podobnie.
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Reflex SI LinearReflex SI
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Piękne, klasyczne formy i ...

Reflex SI / SI Linear

kremowy kremowy

biały alpejski biały alpejski

Busch-Duro 2000® SI / SI Linear
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Reflex SI

Reflex SI Linear

Kombinacja: wyłącznik / gniazdo z podwyższoną ochroną 

przed dotknięciem. Seria: Reflex SI Linear. Kolor: biały alpejski.



Nadzwyczajność. Jasność. Trwałość i...

Kto pragnie czegoś nadzwyczajnego, musi porzucić przyzwyczajenia.

Pure sta in less stee l to niezawodność zarówno pod względem wzornictwa,właściwości

materiału, jak i trwałości.To doskonałe połączenie estetyki i funkcjonalności. Wszystko to z myślą o

przyszłości.
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pure sta in less stee l
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... szlachetność.

Wyłącznik/przycisk Wyłącznik świecznikowy Sterownik żaluzji

Wyłącznik z nadrukiem i

czerwonym okienkiem

Gniazdo z uziemieniem
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pure sta in less stee l

Kombinacja wyłącznik/gniazdo z przesłonami. 

Kolor i materiał: stal nierdzewna
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Liczy się pierwsze wrażenie - Basic 55 ®

Często szczegóły czynią mieszkanie przytulnym. Ramka obrazu, jakiś drobiazg….To detale, po których

można nas rozpoznać. Otoczenie to nie tylko dobrze prezentujące się meble lub kolory ścian. Jest to 

wzajemnie zestrojona koncepcja pomieszczenia z przemyślanymi detalami. Właśnie na pozór

niezauważalne elementy stanowią podstawę rozpoznania estetycznego poczucia smaku właściciela

mieszkania. Zwracając uwagę na szczegóły możemy uzyskać harmonię wnętrza.
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Basic  55 ®
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Harmonia - dopasowana forma i kształt

biel alpejska/biel alpejska

biel alpejska/niebieski

biel alpejska/morelowybiel alpejska/seledynowy

biel alpejska/żółty

biel alpejska/ fluorescencyjnybiel alpejska/srebrny metalik

biel alpejska/ pomarańczowy

kremowy
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Basic 55 ®

Kombinacja: wyłącznik / gniazdo z podwyższoną 

ochroną przed dotknięciem. Kolor: biel alpejska/morelowy.
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Światło przychodzi. Światło odchodzi.

Zmienność światła, często przypadkowa w naturze, pozwala nam na rzeczywisty odbiór naszego

otoczenia. Wyłącznik komfortowy czyni to w szczególny sposób. Łączy cztery stopnie komfortu w

jednym wyłączniku.
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Wyłącznik komfortowy Busch*

* dostępny we wszystkich kolorach i modelach za wyjątkiem impulsu.
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Inny rodzaj przełączania

Wyłącznik komfortowy Busch

Kombinacja: wyłącznik/gniazdo

Seria: so lo
®

. Kolor: davos.

Ściemniacze szeregowe z pamięcią

Busch-Memory-Seriendimmer® 1

Seria: so lo
®

. Kolor: davos.

Wyłącznik z czterema stopniami

komfortu

Basis-Komfort: włączanie oświetlenia

w sposób tradycyjny.

Medium-Komfort: włączanie

automatyczne, lecz wyłączanie ręczne –

niekiedy mniej znaczy więcej.

Time-Komfort: ręczne włączanie, lecz

automatyczne wyłączanie – czas, po

jakim ma to nastąpić, określają Państwo

sami.

Max-Komfort: koniec z ręcznym

włączaniem i wyłączaniem oświetlenia.

Dwa ściemniacze w jednym

Ściemnia dwie oprawy oświetleniowe

niezależnie od siebie poprzez

naciskanie na przycisk. Podświetlenie

orientacyjne na ściemniaczu pozwala

na łatwe odnalezienie go w

ciemności.
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Wyłącznik/przycisk świecz-
nikowy

Ściemniacz obrotowyWyłącznik pojedynczy z

czerwoną soczewką, z

oznakowaniem I oraz 0

Przycisk obsługi 

dla Control na 

podczerwień

Busch-Protector®

gniazdo SCHUKO®

wkładka z ochroną

przed przepięciem

Ściemniacz szeregowy

Busch-Memory

Wyłącznik/przycisk 

do żaluzji w wersji 

obrotowej

WaveLine

wyświetlacz LED 

sterowania radiem Busch

Busch-AudioWorld®

podtynkowo montowane

radio cyfrowe

Wyłącznik/przycisk do

żaluzji z zamkiem

Przycisk do żaluzji z 

układem pamięci

Komfortowy timer

panel obsługi

Regulator temperatury 

z funkcją nocnego

obniżania wartości 

zadanej

Busch-AudioWorld®

wkładka ze wzmacni-

aczem

Gniazdo do podłączenia

głośników

Gniazdo antenowe
radio/sat/TV

Gniazdo głośnikowe Gniazdo telekomunika-

cyjne (UAE)

Idee czynią życie bezpieczniejszym i przyjemniejszym.

* przykład solo, kolor: davos

Gniazdo SCHUKO®

Busch-step l ight ®

podświetlenie nocne
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Czujnik KNX

pojedynczy

Czujnik KNX

podwójny

Czujnik KNX

poczwórny

Termostat pokojowy

KNX z podwójnym czu-

jnikiem dotykowym

Czujnik na podczer-

wień KNX z trzyczęś-

ciowym przyciskiem

obsługowym

Ramki, montaż

pionowy i poziomy

Czujniki KNX

Ramki z polem 

opisowym, montaż 

pionowy i poziomy, 

dostępne w wersjach: 

1,2,3,4,5-krotna

* przykład solo, kolor: davos



Automatycznie w prawidłowym

świetle

Reaguje na ruch i automatycznie włącza

światło. Przy opuszczeniu strefy wykry-

wania, automatycznie wyłącza światło.

Centralna i komfortowa obsługa

oraz wskazywanie

Dostarcza różnych informacji o domu 

i zawiera możliwości sterowania, które

w innym przypadku mogą zaoferować

tylko dwa dodatkowe wyłączniki.
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* Dostępne dla wszystkich serii.

Czujnik ruchu Busch-Wächter®

180 UP Sensor Komfort II *

Seria: s o l o ®. Kolor: davos.

EIB-Sensor z podwójnym czujnikiem

dotykowym1

Seria: s o l o
®

. Kolor: davos.



ABB Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Żegańska 1

04-713 Warszawa

Polska

www.BUSCH-JAEGER.pl

Centralny dział sprzedaży:
tel. 0 22 / 51 52 500

fax 0 22 / 51 64 444

kom. +48 603 089 546
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Prosimy o kontakt

Katowice

ul. Uniwersytecka 13

40-007 Katowice

tel. 0 32 / 790 92 01

fax 0 32 / 790 92 00

kom. +48 601 621 628

Poznań

ul. Marcelińska 71

60-354 Poznań

tel. 0 61 / 861 10 21

fax 0 61 / 867 57 06

kom. +48 601 839 011

Wrocław

ul. Baciarellego 54

51-649 Wrocław

tel. 0 71 / 347 55 19

fax 0 71 / 347 55 20 

kom. +48 601 839 011

Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

tel. 0 58 / 307 44 69

fax 0 58 / 307 46 72

kom. +48 601 621 605

Łódź

ul. Aleksandrowska 67/93

91-205 Łódź

tel. 0 42 / 299 30 00/01

fax 0 42 / 299 30 02

kom. +48 603 089 546

Lublin

ul. Skłodowskiej 2/3

29-029 Lublin

tel. 0 81 / 441 10 13

fax 0 81 / 441 10 13

kom. +48 601 982 650

Kraków

ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

tel. 0 12 / 252 81 00

fax 0 12 / 252 81 01

kom. +48 601 621 628

e-mail: osprzet.pomoc@pl.abb.com

www.abb.pl


