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Przyjemność mieszkania dzięki harmonijnej aranżacji wnętrz, otoczenia oraz rozwiązań technicznych.

W broszurze przedstawiamy sposoby zwiększenia funkcjonalności i komfortu mieszkania poprzez

zastosowanie wysokiej jakości instalacji domowych. Innowacyjne produkty ABB, od ekskluzywnej

serii wyłączników po elegancką centralę sterowniczą, to nieodzowny element dekoracyjny zarówno

klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz.

Przyjemnie.
Mieszkanie z wyposażeniem firmy ABB.
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Busch-AudioWorld®.
Przyjemność słuchania w każdym pomieszczeniu.

Muzyka to jedno z kryteriów współczesnego postrzegania i odczuwania komfortu mieszkania.

System nagłośnienia Busch-AudioWorld® umożliwia słuchanie muzyki w każdym zakątku domu będąc

jednocześnie detalem dopełniającym estetykę wnętrza. System składa się z jednej jednostki

centralnej w postaci modułu Hi-Fi oraz wysokiej jakości wzmacniaczy instalowanych w

poszczególnych pomieszczeniach. Wywołanie programów radiowych lub funkcji Hi-Fi odbywa się

przez naciśnięcie jednego przycisku. Wszystkie komponenty systemu współgrają stylistycznie i są

dopasowane do serii wyłączników solo ®, future ® linear i carat ®.

Muzyka również w łazience.

Zapewnia to wzmacniacz i

moduły głośnikowe.



Podwójny zestaw wyłącznik/
wzmaczniacz z funkcją 
interkomu
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Jednostkę centralną Busch-

AudioWorld® można

zainstalować w pokoju

wraz z instalacją Hi-Fi.

Wzmacniacz z funkcją

interkomu przydatny

zwłaszcza w kuchni i

jadalni.



Busch-AudioWorld®. Dźwięk wysokiej jakości.

System Busch-AudioWorld® umożliwia słuchanie stacji radiowych lub odtwarzanie muzyki z płyt CD.

W tym celu jednostka centralna oprócz wbudowanego stereofonicznego tunera radiowego

posiada przyłącze instalacji Hi-Fi. Sterowanie wzmacniaczem jest intuicyjne i możliwe w każdym

pomieszczeniu. System Busch-AudioWorld® umożliwia stosowanie zewnętrznych systemów

głośnikowych, a w wariancie z intercomem pełni funkcję naprzemiennej instalacji komunikacyjnej.

Dobrą jakość dźwięku zapewniają głośniki stropowe lub moduły głośnikowe do montażu w

standardowych puszkach podtynkowych. Instalacja jest tak samo łatwa jak obsługa systemu. W

trakcie montażu instalacji elektrycznej należy ułożyć dodatkowy przewód.
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Głośniki do zabudowy 5”
Ilustracja złożeniowa

System Busch-AudioWorld®

składa się z jednostki

centralnej w postaci Mini-Hi-

Fi, wzmacniaczy i głośników.



c a r a t ®. Wyjątkowa forma i materiał.

Innowacje to naturalny wynik postępu. Jednakże nie mogą one być celem samym w sobie,

oderwanym od walorów użytkowych. ABB wykorzystuje w nowoczesnych rozwiązaniach sprawdzone

w przeszłości materiały. W wyłączniku brąz serii carat ® zastosowaliśmy najstarszy materiał ludzkości.

Uzyskaliśmy nowoczesny produkt wyrażony za pomocą znanego od pięciu tysięcy lat surowca.

Pozostałe materiały zastosowane w linii carat ® to stal szlachetna, chrom, 

szkło i złoto. Seria carat ® zapewnia niepowtarzalne efekty dekoracyjne poprzez połączenie

wyjątkowego koloru i oryginalnej struktury. Jest niebanalnym kompromisem między 

teraźniejszością a przeszłością.
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carat ® brąz

Stal szlachetna Chromszkło białe Złoto

szkło czarne



pure sta in less stee l I szlachetność.

Kto pragnie czegoś nadzwyczajnego, musi porzucić przyzwyczajenia.

pure sta in less stee l jest w stu procentach niezawodna. Zarówno pod względem wzornictwa, jak

i właściwości materiału oraz trwałości. Ta idea przyświeca nowym wymaganiom jakościowym:

doskonałe połączenie estetyki, funkcjonalości i żywotności. Z myślą o przyszłości.
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pure sta in less stee l wyłącznik/przycisk

Wyłącznik szeregowy Sterownik żaluzji Gniazdo Wyłącznik kontrolny z
nadrukiem i czerwoną kalotą



future ® linear. Ponadczasowa forma i kolor.

Firma ABB dba, aby oferowane produkty nawiązywały do ducha czasu. Seria future ® to idealny

wyłącznik do stosowania w nowoczesnych wnętrzach. Skromną i jednocześnie bezkompromisową

formę połączyliśmy z wyrazistymi kolorami. Otrzymaliśmy ascetyczny wyłącznik niezależny od ducha

czasu i mody. Linia future ® linear udowadnia, że udane wzornictwo nie oznacza ubogości formy. 
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future ® linear antracyt

savanne/kość słoniowa stone/jasnoszary granit antracyt srebrny aluminiowy

savanne/kość słoniowa stone/jasnoszry granit manhattan/grafitowy

future ® linear

future ®



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.



15

biel alpejska kość słoniowa / złoto czerń brylantowa

szampański metalizowany aluminiowo srebrny / chrom 

impuls biel alpejska / chrom.



Systemy magistrali ABB i-bus® EIB/KNX stanowią szkielet nowoczesnego, inteligentnego domu.

Sterują oświetleniem, żaluzjami, ekranami, ogrzewaniem lub instalacjami komunikacyjnymi.

Przekazują również wiele wartości pomiarowych, takich jak temperatura, natężenie światła czy

prędkość wiatru. Panele kontrolne z ciekłokrystalicznym ekranem dotykowym firmy ABB to

fascynujący klucz do funkcji i informacji. Wszystkie ustawienia są wprowadzane za pośrednictwem

kompaktowej powierzchni ekranu dotykowego. Ich wizualizacja jest prosta i przejrzysta. Atrakcyjna

forma panelu kontrolnego to dodatkowy element dekoracyjny pomieszczenia.  

Panel kontrolny. Klucz do komfortu.
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Za klapką znajdują się

elementy funkcyjne takie

jak wskaźnik PDA

do obsługi ekranów

dotykowych.

Chromowana klapka

przy lekkim naciśnięciu

automatycznie przesuwa

się w dół.

Pilotem na podczerwień

możesz wygodnie sterować

dziesięcioma odbiornikami.



Panel kontrolny. Centrum instalacji domowych.

Panel kontrolny to centralne sterowanie wszystkimi funkcjami sprzężonymi w sieci naszego domu

z jednego miejsca. Prosta konfiguracja, intuicyjne sterowanie za pomocą struktury menu to pełen

komfort korzystania z ekranu dotykowego. Dotknięcie wskaźnikiem PDA umożliwia przejście do

wybranego pomieszczenia i poprzez odpowiednie funkcje, ustawienie temperatury lub programu

czasowego. Panel kontrolny posiada znacznie więcej możliwości, przykładowo funkcję budzenia

czy realistyczną symulację obecności w domu. Możliwości tych urządzeń są nieograniczone, czemu

sprzyja oprogramowanie projektowe, ułatwiające realizację różnorodnych wymagań.   

Czarne szkło z chromowaną listwą
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Jedno dotknięcie przycisku

np. oświetlenia powoduje

otwarcie okna, w którym

można włączyć, wyłączyć

lub zmienić wartości

konkretnej lampy.

Li
gh

Pilot zdalnego 
sterowania firmy
Bang & Olufsen

Stany włączenia w

wybranym pomieszczeniu

wskazywane są na

wyświetlaczu w postaci

tekstu lub w formie symboli.

Opcja zapewniająca jeszcze

większy komfort: instalacje

domowe oraz estetyczny

pilot zdalnego sterowania

firmy Bang & Olufsen Home-

Entertainment.
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Warszawa
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 0 22 / 51 52 500
fax 0 22 / 51 64 444
kom. +48 603 089 546

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

ABB Sp. z o.o.


