
prezentacja firmy również w dziale OŚwietlenie

centralne sterOwanie

BezpieczeństwOKOmfOrt

dystryBucja dźwięKusceny Świetlne

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. 

My HoMe Legrand
Nowy system automatyki domowej My Home Legrand to kompletne rozwiązanie do sterowania oświetleniem, 
roletami, ogrzewaniem a także  do dystrybucji dźwięku i przesyłania multimediów. Oprócz standardowych 
funkcji wprowadza możliwość kontroli zużycia mediów, alarmy techniczne i antywłamaniowe, czy 
wideodomofony z funkcją automatycznej sekretarki. Rozwiązanie technologiczne to system  magistralny 
BUS/SCS przeznaczony do nowych instalacji oraz system  radiowy ZigBee przeznaczony do istniejących 
instalacji. Technologia radiowa może być również wykorzystana jako rozszerzenie systemu magistralnego.
Osprzęt automatyki może być instalowany we wszystkich wykończeniach Celiane. Jedną z innowacji jest 
możliwość sterowania wszystkimi funkcjami w domu za pomocą 10-calowego ekranu dotykowego. Zarządzanie  
scenariuszami, przyjmowanie gości, monitoring pokoju dziecka, sprawdzanie stanu czujników systemu 
alarmowego, słuchanie muzyki, przeglądanie zdjęć, filmów – wszystko z jednego miejsca. W przypadku 
technologii radiowej najistotniejszą zaletą jest łatwe dodawanie kolejnych funkcji sterujących bez konieczności 
kucia ścian. Wymiana zwykłego łącznika na inteligentny odbywa się bez dodatkowego okablowania.
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Linia EXLUSiVE

Szkło luStrzane

Linia MaTERiaLS

linia neutral linia GlazeD linia FroSteD

EnTER ThE CELianETM ERa
Nowy osprzęt Celiane oznacza równowagę formy i funkcjonalności. Międzynarodowy zespół projektantów dołożył wszelkich starań, aby z połączenia uniwersalnego kształtu prostokąta i okręgu uzyskać nowy wymiar estetyki osprzętu 
elektroinstalacyjnego. Nowatorska paleta barw i materiałów daje niespotykaną dotąd swobodę w tworzeniu  unikalnych projektów. Osprzęt Celiane to również nowy, przyjazny dla użytkownika sposób sterowania oświetleniem, zapewniający 
jeszcze większy komfort i wydajność. Załączanie oświetlenia może odbywać się poprzez przyciśnięcie, przełączenie klawisza, przestawienie dźwigni, dotknięcie, a nawet ruch ręką.  Celiane to aż 51 różnych wykończeń  ramek w liniach: Neutral, 
Glazed, Frosted, Anodised, Materials (skóra, drewno, corian, porcelana, metal) i Exlusive (kamień, tkanina, terakota, szkło lustrzane, porcelana, drewno). Celiane to również gwarancja zmniejszenia zużycia energii. Wszystkie lampki do 
podświetlenia łączników są wyposażone w oszczędne i żywotne diody LED. Nowa seria wprowadza ponadto możliwość sterowania natężeniem oświetlenia lamp energooszczędnych i diodowych.

Szkło Skóra Drewno

CorianMetal PorCelana

linia anoDiSeD

PorCelana "MaGia"
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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.
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