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Drodzy klienci,
Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem 
osprzętu elektroinstacyjnego przygotowanym specjalnie 
dla konsumentów. Katalog zawiera najpopularniejsze serie 
osprzętu elektroinstalacyjnego Schneider Electric wraz  
z przykładowymi aranżacjami. 

Przedstawione przez nas serie łączników i gniazd pozwolą 
Państwu zaprojektować własne, indywidualne rozwiązania. 
Bogata gama materiałów i kolorów sprawi, że łączniki  
i gniazda przestaną być dodatkiem, a staną się integralnym 
elementem wnętrza.

Katalog został przygotowany tak, aby pomóc Państwu  
w wyborze najbardziej odpowiedniej serii. Rożnorodność 
produktów umożliwi nawet najbardziej wymagającym 
klientom znalezienie idealnego rozwiązania. 

Wszystkie zaprezentowane łączniki i gniazda firmy Schneider 
Electric spełniają najwyższe światowe standardy oraz normy,  
a zastosowane materiały charakteryzują się dużą trwałością, 
przez co raz zakupiony osprzęt posłuży Państwu przez lata. 

Zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta, 
gdzie zespół specjalistów dysponujących fachową wiedzą 
odpowie na wszystkie Państwa pytania.

Zapraszamy również na naszą stronę www.produktnet.pl, 
gdzie możecie Państwo sprawdzić dostępność produktów  
u naszych Partnerów bez wychodzenia z domu.

Pełna oferta i więcej informacji na stronie  
www.schneider-electric.com 



Merten
osobowość wnętrza
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W aranżacji wnętrza najważniejsze są detale!  
Seria Merten to nie tylko włącznik światła. Szeroki zakres kolorów oraz 
różnorodność materiałów zapewnia wykończenie domu czy biura w sposób, 
który sprawi, że poczujesz się wyjątkowo. 
Produkty serii Merten firmy Schneider Electric spełniają oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientów reprezentując przy tym najwyższą jakość 
osprzętu elektroinstalacyjnego i wieloletnią tradycję. Produkty wykonane  
są nie tylko  z tradycyjnych tworzyw sztucznych, ale również ze szkła, stali 
nierdzewnej, drewna czy też naturalnego mosiądzu. Dzięki tak szerokiej gamie, 
idealny łącznik dla siebie znajdą zarówno fani klasyki jak i nowoczesnego stylu. 

Biały Kremowy Aluminium Antracyt

M-Plan
Biały Kremowy

M-Smart

Kalcytowy Rubinowy Diamentowy Mahoniowy

Brylantowy Onyksowy Szmaragdowy Szafirowy

M-Elegance szkło

Tytanowy Chromowy Srebrny platynowy Szary metaliczny

M-Elegance metal

Buk Wiśnia Orzech Wenge

M-Elegance drewno

Biały Kremowy Aluminium Stal szlachetna

Merten Artec

Biały Kremowy Mosiądz polerowany Mosiądz antyk

Merten Antique

Merten Merten

Seria Merten  
zaprojektowana  
dla Twojego domu



8 9

M-Elegance metal

Piękne wzornictwo w różnych barwach 
umożliwia wybór właściwego wariantu 
kolorystycznego dla każdego pomieszczenia – 
niezależnie od koloru – biały, kremowy, 
aluminium czy antracyt. 
Oferta M-Plan daje wszelkie możliwości 
projektowania mieszkań i domów.
Kiedy ważna jest cena, polecamy M-Smart

Biały Biały active Kremowy

M-Smart 

AluminiumBiały active KremowyBiały Antracyt

M-Plan 

ChromowyTytanowy Srebrny platynowy Szary metaliczny

Ramki metalowe serii M-Elegance wyróżniają się 
dzięki powierzchni, spokojnym kolorom  
i materiałom o wysokiej jakości. 
Spokojny srebrny platynowy, solidny szary 
metaliczny, chromowy o błyszczącym 
wykończeniu, ekskluzywny tytanowy... 
Połączenie z różnymi powierzchniami 
mechanizmów, takimi jak termoplast błyszczący 
czy termoplast matowy, nadaje ramkom 
M-Elegance znamię wyjątkowości

M-Smart/M-Plan
Prosty i dostojny

Merten System M Merten System M

M-Elegance metal



10 11

M-Elegance drewno

Ciepłe i przytulne ramki drewniane budują niepo-
wtarzalny klimat.
Charakterystyczne słoje drewna oraz naturalny 
wygląd idealnie pasuje do ludzi pragnących żyć  
w bogatej i harmonijnej atmosferze. 
Ramki serii M-Elegance są dostępne w wersjach 
buk, wenge, wiśnia i orzech

M-Elegance szkło

Ramki są wykonane z użyciem wysokiej jakości 
materiału, jakim jest szkło.
Zewnętrzne krawędzie mają charakterystyczny 
dla kamieni szlachetnych szlif, podkreślający 
elegancki wygląd szkła. 
Łączniki o najwyższej jakości w ośmiu 
atrakcyjnych kolorach można łączyć z różnymi 
mechanizmami, na przykład z klawiszem  
w wersji aluminium

Merten System M Merten System M

OnyksowyBrylantowy Szmaragdowy Szafirowy

RubinowyMahoniowy DiamentowyKalcytowy

M-Elegance szkło

WiśniaBuk Orzech Wenge

M-Elegance drewno
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Antique
Alternatywa stylu

Antique to seria o niecodziennej formie i stylu. 
Produkty wykonane są z wysokiej jakości 
materiałów takich jak mosiądz polerowany  
i mosiądz antyk. 
To idealne wykończenie klasycznych wnętrz

KremowyBiały Mosiądz antyk Mosiądz polerowany

Artec
Klasyka i prostota

Artec to propozycja dla ludzi lubiących klasykę  
i elegancję prostoty. 
Jego ponadczasowość spełnia wymagania 
nowoczesnej architektury jak i tradycyjnych 
wnętrz. Wysoka jakość powierzchni ze stali 
nierdzewnej w połączeniu z dobranym klawiszem 
sprawia, że Artec wyróżnia się spośród innych serii

KermowyBiałyAluminium Stal szlachetna

Merten Design Merten Design

Artec Antique



Unica Top
styl i charakter
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Unica TopUnica Top

Wenge

Styl osprzętu
Lubisz kontakt z naturą? 
Przełącz się na nowy, naturalny 
styl. Po prostu łącz funkcje 
urządzeń i zmieniaj swój dom. 
Unica Top w oprawie z drewna 
wygląda elegancko.  
Łączniki, gniazda i ich 
elektroniczne funkcje sprawią,  
że Twoje codzienne życie stanie 
się wygodniejsze i przyjemne.

Chrom

Czy sprawia Ci przyjemność zmiana 
wystroju wnętrza? Niech Unica Top 
będzie Twoją inspiracją – zmień 
kolor z wenge na buk lub odważ się 
na chłodny metal. To naprawdę nic 
trudnego. To Twój styl.

Łącznik. Tobacco

Trwały metal
Czasami marzy nam się zmiana rytmu życia. Popatrz na Unicę Top 
w eleganckiej metalowej oprawie. Każdy, kto przekroczy próg 
Twojego domu, zachwyci się elegancją i formą modnych łączników. 
Tak – piękne rzeczy sprawiają radość. Unica Top w oprawach 
metalowych pozwala na realizację nawet najbardziej wyszukanych 
projektów dekoratorów wnętrz. Wybór spośród różnorodnych ramek 
i wkładek to przyjemność. 
Ponadczasowe, spokojne i dyskretne, pasują niemal wszędzie, 
niezależnie od charakteru otoczenia.

Wybierz harmonię
Do niedawna nie zastanawiałeś się nad wyborem 
łącznika lub gniazda w domowej instalacji 
elektrycznej. Po prostu miały być.  
Teraz jest inaczej. Łączniki i gniazda mogą być 
równie niepowtarzalne jak każdy inny szczegół 
w Twoim domu. Dzięki nowoczesnym kształtom 
i szlachetnym materiałom, Unica Top jest 
właściwym wyborem, jeśli ważne są dla Ciebie  
szczegóły.
Koniec z powszechną szarzyzną! 
Niech eleganckie wzornictwo podkreśli Twoje 
zamiłowanie do piękna.

Ramki dwu-, trzy- i czterokrotne 
o ustawieniu poziomym i pionowym 
umożliwiają funkcjonalne połączenie 
elementów instalacji spełniających różne 
funkcje w każdym wnętrzu Twojego 
mieszkania.

Kompozycja
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Unica TopUnica Top

Wiśnia Tobacco Wenge

Czy masz wrażenie, że dotknięcie faktury drewna uspokaja? 
Unica Top w oprawach z litego drewna w harmonijny 
sposób łączy klasyczne szczegóły z ponadczasowym stylem 
wykonania. Unica Top może stać się jednym z perfekcyjnych 
detali mających wpływ na wystrój Twojego wnętrza.  
Drewno to materiał naturalny, długowieczny i elegancki.

Dotknij drewna
Zaawansowana  
technologia metalu
Metal jest naturalnym materiałem, symbolem szlachetnej 
długowieczności. Jako element dekoracyjny, doda charakteru 
zarówno nowoczesnemu jak i tradycyjnemu wnętrzu. Metal, choć 
komponuje się z otoczeniem, subtelnie zaznacza swą obecność 
tym, co w nim najlepsze: czystą linią i idealną formą. 
Metalowe ramki podkreślą funkcjonalność wybraną dla Twojego 
domu. Pozwól, by Twój dom odzwierciedlał Twój styl i charakter.

AntracytNikiel matChrom
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Unica Plus
elegancja barw 
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Unica Plus  
ugier pomarańczowy
Łącznik żaluzjowy

Unica Plus, zieleń pistacjowa
Łącznik 1-biegunowy 
z podświetleniem

Unica Plus, zieleń brylantowa  
Łącznik świecznikowy

Unica Plus, zieleń oliwkowa
Łącznik 1-biegunowy

Unica Plus, róż piaskowy
Łącznik czasowy zwłoczny

Wzornictwo

Unica Plus , błękit lodowy
Gniazdo komputerowe RJ45

Unica Plus, lazur karminowy 
Przycisk „dzwonek”

Unica Plus, terra manganowa
Gniazda głośnikowe 2-krotne

Unica Plus, róż cynamonowy 
Gniazdo RTV

Unica Plus, szary alabaster 
Dzwonek 

Rozrywka
Dźwięk, obraz i internet zapewniają Ci kontakt ze światem. 
Osprzęt Unica Plus opracowaliśmy tak, aby zapewnić wszystkie  
potrzebne połączenia, nie rezygnując przy tym ze stylu,  
ani z prostoty użytkowania. 
Witaj  w świecie inteligentnego komunikowania się,  
w którym najważniejsze jest to, czego nie widać. 
Właśnie na tym polegają nasze innowacje.

Bezpieczeństwo
Osprzęt Unica Plus pozwala sterować domowymi  
instalacjami elektrycznymi, wykrywać ruch, a także 
ostrzegać o nadchodzących zagrożeniach.

Unica Plus, zieleń brylantowa 
Czujnik ruchu

Unica Plus, błękit manganowy 
Lampka oświetlenia awaryjnego

Unica Plus, czerń mineralna 
Łącznik hotelowy na kartę

Unica Plus, błękit indygo
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem i z przesłonami
torów prądowych

Unica PlusUnica Plus

Unica Plus
elegancja barw 

Czy chcesz za pomocą oryginalnego i nowoczesnego osprzętu 
dodać uroku i piękna miejscu, w którym mieszkasz?  
Rozwiązaniem jest osprzęt Unica Plus.  
Ta nowoczesna seria osprzętu znakomicie dopasuje się do estetyki 
Twojego wnętrza. 

Piaskowy Róż piaskowy Róż cynamonowy Róż wrzosowy Lazur karminowy

Zieleń oliwkowa Ugier pomarańczowy Umbra kakaowaZieleń pistacjowa

Błękit manganowy Błękit lodowy Błękit indygoZieleń brylantowa Róż indyjski

Biel polarna Szary alabaster Terra manganowa Czerń mineralna

Szeroka paleta 
kolorów łączy  
w sobie zarówno 
nowoczesność, 
jak i styl „art 
deco”.
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Unica Wireless Unica Wireless

Unica
Wireless
komfort w zasięgu 
Twoich rąk...
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Unica WirelessUnica Wireless

Unica Wireless to bezprzewodowy system sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami 
w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Komunikacja pomiędzy urządzeniami odbywa się  
z wykorzystaniem technologii radiowej (RF). System ten jest idealnym rozwiązaniem zarówno 
dla nowych budynków jak i dla mieszkań z już istniejąca tradycyjną instalacją elektryczną.
Dodatkowo system ten może być w każdej chwili w sposób szybki i łatwy rozbudowany  
o nowe funkcje. Wszystkie prace odbywają się całkowicie bezinwazyjnie - bez kucia ścian  
i wymiany przewodów

Stwórz scenariusze oświetlenia, 
aby w sposób prosty zmieniać 
atmosferę w różnych pokojach: 
oświetlenie do oglądania TV,  
do gotowania, itd.
n zamień istniejące 
mechanizmy na zintegrowane 
moduły łącznika Unica 
Wireless. W razie potrzeby, 
dodaj przenośne moduły 
łączników, aby podłączyć 
lampy wolnostojące, lampki  
na biurku, itp.
n zamontuj przycisk 
zasilany bateryjnie Unica 
Wireless opisany symbolem 
odpowiadającym danemu 
schematowi oświetlenia
n uruchom ich wzajemną 
komunikację poprzez proste 
programowanie

Scenariusz 3: Stwórz scenariusze oświetlenia

Zbuduj centralny system 
sterowania roletami, aby 
podnosić i opuszczać rolety  
w domu za pomocą tylko 
jednego przycisku
n wymień wszystkie łączniki  
sterujące roletami na 
zintegrowane moduły łącznika 
żaluzjowego Unica Wireless
n zamontuj zasilany bateryjnie 
przycisk Unica Wireless  
w dowolnym miejscu na ścianie, 
tworząc centralne sterowanie 
roletami
n uruchom ich wzajemną 
komunikację poprzez proste 
programowanie

Scenariusz 2: Zbuduj centralny system sterowania roletami

Dodatkowy łącznik przy 
łóżku, aby włączać i wyłączać 
lampę sufitową w sypialni bez 
konieczności wstawania z łóżka.
n zamień istniejące 
mechanizmy na zintegrowane 
moduły łącznika Unica Wireless
n zamontuj na ścianie przy 
łóżku nowy przycisk Unica 
Wireless zasilany bateryjnie
n uruchom ich wzajemną 
komunikację poprzez proste 
programowanie

Scenariusz 1: Dodaj łącznik

Komfort w zasięgu  
Twoich rąk ...

Steruj oświetleniem i roletami w każdym pokoju poprzez 
zgrupowanie wszystkich elementów sterujących w jednym miejscu  
i ich duplikację na pilocie zdalnego sterowania
n zamień istniejące łączniki do sterowania światłem i roletami  
na zintegrowane moduły Unica Wireless
n zamontuj przyciski zasilane bateryjnie Unica Wireless  
w dogodnych dla Ciebie miejscach
n zaprogramuj pilota zdalnego sterowania w podstawowe  
funkcje sterowania 
n uruchom wzajemną komunikację urządzeń poprzez proste 
programowanie

Scenariusz 4: Steruj oświetleniem i roletami w każdym pokoju

n wszystkie mechanizmy systemu Unica Wireless są zintegrowane z produktami Unica Plus oraz Unica Top gwarantując wysoką estetykę całego rozwiązania,
n nadajniki oraz moduły zintegrowane mogą być mechanizmami 1 lub 2 biegunowymi. Są dostarczane w komplecie z zestawem plakietek, co pozwala  
   na skonfigurowanie produktu w zależności od wymagań zastosowanej aplikacji
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n Zamień istniejący łącznik na zintegrowany  
   moduł Unica Wireless
n Zamontuj dwa zasilane bateryjnie nadajniki  
  (przyciski bezprzewodowe) na ścianie przy łóżku
n Połącz działanie mechanizmów, korzystając  
  z systemu programowania

Zalety
n Szybka i prosta instalacja
n Bez uszkodzeń ścian i modernizacji  
  instalacji sieciowej
n Najbardziej optymalne rozwiązanie  
  pod względem kosztów

Funkcje dodatkowe
n Zastosuj zintegrowany moduł ściemniacza,  
  aby dodać funkcję «przyciemniania»
n Dodaj zdalne sterowanie funkcjami
n Steruj lampkami nocnymi za pomocą  
  głównego przełącznika, dodając przenośne 
  moduły łącznika do gniazd

Rozwiązanie na bazie Unica Wireless

Sytuacja początkowa
n Lampa sufitowa w sypialni jest sterowana jednym 
  łącznikiem

Wymagania użytkownika
Dodatkowe łączniki do sterowania oświetleniem przy 
łóżku od strony głowy

Rozwiązanie tradycyjne
Zamontować łączniki schodowe prowadząc dodatkowe 
przewody w ścianach

Wady rozwiązania tradycyjnego
n Wszystkie przewody muszą zostać ułożone w ścianach
n Uszkodzone ściany i kurz w pomieszczeniu 
n Długotrwałe, żmudne i kosztowne prace  
  modernizacyjne
n Instalacja przewodów, puszek izolacyjnych w ścianach  
  oraz zmiany w istniejącej instalacji

Dodatkowy łącznik w sypialni

Sytuacja początkowa
Każda zainstalowana roleta 
posiada swoje własne 
sterowanie. 
Zamknięcie wszystkich rolet 
wymaga indywidualnego 
podejścia do każdej i naciśnięcia 
łącznika żaluzjowego

Wymagania użytkownika
Otwierać i zamykać wszystkie 
rolety w pomieszczeniu za pomocą jednego przycisku

Rozwiązanie tradycyjne
Zbudować centralny system sterowania oparty na dodatkowych przewodach poprowadzonych 
w ścianach

Wady rozwiązania tradycyjnego
n Wszystkie przewody muszą zostać ułożone w ścianach
n Uszkodzone ściany i kurz w pomieszczeniu 
n Długotrwałe, żmudne i kosztowne prace modernizacyjne:
n Instalacja przewodów, puszek izolacyjnych w ścianach oraz zmiany w istniejącej instalacji

Rozwiązanie na bazie Unica Wireless
n Zamień istniejący łącznik żaluzjowy na zintegrowany moduł Unica Wireless
n Zamontuj zasilany bateryjnie nadajnik (przycisk bezprzewodowy) w wybranym miejscu uzyskując  
  centralne sterowanie roletami
n Połącz działanie mechanizmów korzystając z systemu programowania

Zalety
n Szybka i prosta instalacja
n Bez uszkodzeń ścian i modernizacji instalacji sieciowej
n Jeden wybrany moduł zintegrowany można zaprogramować do centralnego sterowania roletami  
  (przy pomocy drugiego przycisku)

Funkcje dodatkowe
n Dodaj zdalne sterowanie funkcjami

Centralny system sterowania  
roletami

Unica WirelessUnica Wireless



Sedna
lekkość stylu
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Delikatna, a jednak wyrazista.  
Jej łagodna forma, różnorodny  
asortyment oraz ciekawa paleta  
kolorów czynią serię Sedna doskonałą 
alternatywą dla tradycyjnych łączników i gniazd

... dla każdego wnętrza
> Sekret serii Sedna to elegancja ukryta w delikatnych 
liniach i stonowanym designie. Jest to doskonała seria 
dla wszystkich ceniących klasyczne piękno,  
jak również dla preferujących nowoczesne wzornictwo. 
Wybór Sedny pozwoli nadać indywidualny charakter 
każdej przestrzeni

Jeszcze więcej wygody ...
> Sedna to pełna gama wysokiej jakości 
łączników i gniazd o wyrazistym kształcie,  
oraz unikalnym płaskim designie  
(grubość tylko 8 mm!)

Elegancja 
w dyskretnym

stylu

Łącznik świecznikowy  
z podświetleniem,
kremowy

Łącznik świecznikowy, 
satyna

Łącznik 1-biegunowy, 
biały z miętowo szarą 
ramką

Łącznik 1-biegunowy  
z podświetleniem,
biały z czerwoną ramką

> Seria Sedna dostępna jest zarówno w klasycznych odcieniach bieli i kremu, jak również  
w kolorach metalizowanych: aluminium i satyny. Dodatkowa opcja umożliwiająca  
zastosowanie barwnych ramek (czerwonej i szarej) pozwala nadać indywidualną estetykę

Łącznik żaluzjowy,
aluminium

Łącznik świecznikowy, biały

SednaSedna

Łącznik 1-biegunowy Łącznik 1-biegunowy  
z podświetleniem LED

Łącznik świecznikowy  
z podświetleniem LED

Przycisk z podświetleniem
LED

Gniazdo z uziemieniem  
i przesłonami

Łącznik żaluzjowy

Czujnik ruchu Ściemniacz obrotowy Regulator temperatury Gniazdo telefoniczno-
komputerowe

Gniazdo TV/R/SAT

Kolory 
mechanizmów

Kolory ramek



Wejdź na stronę
www.produktnet.pl

Szukasz produktu Schneider Electric?
Sprawdź dostępność tego produktu  
u naszych dystrybutorów
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Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

Centrum Obsługi Klienta
tel.: +48 801 171 500  
lub +48 22 511 84 64
poland.helpdesk@schneider-electric.com

PD4PLKATKT2830006

Normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń podlegają ciągłym modyfikac-
jom, dlatego dane zawarte w niniejszym katalogu służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń 
prawnych.

www.schneider-electric.com

Zarejestruj się na szkolenie  
i weź udział w losowaniu iPad mini.
Wejdź na stronę  
www.SEreply.com i wprowadź kod 
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