
Mały detal w wielkim stylu!

Dobór osprzętu bywa wyzwaniem - pragniemy wybrać stylowy produkt, który

podkreśli wnętrze, jednocześnie nie rezygnując z jego funkcjonalności. Mamy dobrą

wiadomość - nowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego Sedna Design & Elements

została stworzona, aby połączyć innowacyjne rozwiązania z unikalny designem.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych wykończeń, łączniki i gniazda wpasują się

w estetykę każdego domu. Niezależnie czy jesteś fanem klasycznego minimalizmu,

stylu vintage czy przyciągającego uwagę eklektyzmu, w serii Sedna Design & Elements

z pewnością znajdziesz produkty, które trafią w Twój gust i perfekcyjnie podkreślą

każde wnętrze w Twoim domu. Czas odkryć mały detal w wielkim stylu!

https://dobierz-gniazdko.pl/sednadesign/


Sedna Design

Szukasz subtelnego, ale nowoczesnego osprzętu? Linia

Sedna Design to coś dla Ciebie! Gładkie wykończenia,

stylowa gama kolorystyczna, a do tego szeroka

funkcjonalność - przekonaj się, że te trzy cechy można ze

sobą połączyć. Oferta gniazd i łączników w kolorach białym,

beżowym, srebrnym aluminium oraz antracytowym czarnym

zaskoczy Cię klasyczną elegancją. Niezależnie, czy

poszukujesz dyskretnych rozwiązań, które wpasują się w

wystrój, czy przeciwnie, lubisz podkreślać go mocnymi

akcentami, linia Sedna Design jest stworzona dla Ciebie.

Sedna Elements

Lubisz nadawać swojej przestrzeni niepowtarzalnego

charakteru? Cenisz sobie indywidualizm? Koniecznie poznaj

linię osprzętu Sedna Elements! Nietuzinkowa kolekcja

różnorodnych kolorów, faktur i materiałów prezentuje

przed Tobą gamę osprzętu inspirowaną najnowszymi

trendami w wystroju wnętrz. Wykończenia w kolorach

drewna, szkła, kamienia czy metalu będą inspirującym

dopełnieniem każdej aranżacji, która idealnie oddaje Twój

własny, unikalny styl.



Nieograniczone możliwości

Nowa seria Sedna Design & Elements otwiera przed Tobą drzwi do świata

nieograniczonych możliwości - limitem jest tylko Twoja wyobraźnia! Poznaj gamę

osprzętu, która oferuje Ci blisko 100 kombinacji kolorystycznych i wybierz swoją

ulubioną!

Nie musisz martwić się o zakres dostępnych funkcjonalności - nowa Sedna daje Ci

możliwość łączenia ramek i mechanizmów w dowolny sposób, pomiędzy liniami Design

i Elements, niezależnie od wybranego wykończenia!

Seria Sedna Design & Elements gwarantuje najwyższą jakość wykonania – zobacz, jak

przebiega jej produkcja w fabryce Elda w Szczecinku:

Fabryka Elda w Polsce i produkcja najnowszej serii Sedna Design & Elements |

Schneider Electric

Bezpieczeństwo, funkcjonalność, koniec z kurzem!

Seria Sedna Design & Elements to nie tylko synonim stylowego wykończenia wnętrz,

ale również gama osprzętu, który zapewni szybki, prosty i bezpieczny montaż.

Wyposażone w specjalne przesłony, gniazda Sedna chronią przed wetknięciem w nie

zabawek czy przyborów przez najmłodszych członków rodziny. Możesz być spokojny,

że odkrywająca świat pociecha pozostaje bezpieczna!

Oprócz standardowych rozwiązań takich jak łączniki i gniazda, Sedna Design &

Elements oferuje szeroką gamę dostępnych funkcjonalności, które zwiększą zapewnią

komfort oraz wygodę użytkowania! Wybieraj spośród ściemniaczy, termostatów,

gniazd ładowania czy multimedialnych i przekonaj się, jak wiele nowych rozwiązań

może zyskać Twój dom!

https://www.youtube.com/watch?v=NTWmYul-fyQ
https://www.youtube.com/watch?v=NTWmYul-fyQ


A co z kurzem zbierającym się na ramkach włączników? Czy męczy Cię przecieranie ich

raz po raz przy okazji porządkowania wnętrza? Nas też! Właśnie dlatego

stwierdziliśmy, że raz na zawsze żegnamy się z kurzem – wszystkie ramki w serii Sedna

Design & Elements są zaokrąglone i zakrzywione w kierunku ściany tak, aby

zapobiegać gromadzeniu się kurzu. Co więcej, pokrywający je błyszczący materiał

posiada właściwości antystatyczne, a więc zanieczyszczenia nie będą przywierać do ich

powierzchni produktu!

Szybszy montaż i zawsze perfekcyjne wykończenie

Sedna Design & Elements została zaprojektowana również z myślą o instalatorach.

Oferuje ona wiele udogodnień wpływających na ergonomię oraz szybkość

montażu.Uniwersalna ramka od 1 do 5-krotnej do instalacji poziomych i pionowych,

oraz do montażu osprzętu o stopniu ochrony IP44. Nie trzeba już pamiętać o doborze

niezbędnych akcesoriów poprawiających ochronę przed wnikaniem wody, czy też

zakupie dedykowanych ramek. Wszystkie niezbędne elementy są dostarczane wraz z

osprzętem pod jednym numerem katalogowym a ich montaż odbywa się w

standardowej ramce. Czy przy instalacji gniazd lub łączników borykałeś się

kiedykolwiek z odstającą lub źle zamontowaną puszką? Czy nałożenie ramki było

przez to utrudnione, klawisz klinował się lub między ścianą a ramką pozostawała

widoczna szczelina? Dzięki specjalnie zaprojektowanym ramkom serii Design &

Elements oraz 8-punktowemu systemowi montażowemu, te problemy odejdą w

zapomnienie. Powiększone otwory na wkręty, ramki montażowe z zakładkami



ułatwiającymi pozycjonowanie mechanizmów obok siebie, niewielkie wymiary

korpusów bez

trudu mieszczących się w każdej puszce instalacyjnej czy też bardzo dobrej jakości

zaciski bezśrubowe zapewniające pewność podłączenia, to tylko niektóre z

oferowanych udogodnień, niewielkie detale, które znacząco wpłyną na komfort

montażu oraz jego jakość.

Już dziś odkryj mały detal w wielkim stylu i poznaj niepowtarzalną

serię osprzętu Sedna Design & Elements od Schneider Electric!


