
For Style. Designy pro náročné
Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga
S námi ovládáte světlo®
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Naši přátelé navždy
Seznamte se

Také řešíte při stavbě rodinného domu velké množství detailů?  
Rádi Vám pomůžeme s jedním z nejdůležitějších prvků 
každého domu. Moderní, stylovou elektroinstalací. Pokud 
jste do současné chvíle netušili, jak velké možnosti máte 
nejen v designu, ale i ve funkčnosti moderní elektroinstalace, 
pak věříme, že Vám značka ABB nabízí to nejlepší řešení 
pro Váš nový dům. Stejně tak, jako se právě rozhodujete Vy, 
se rozhodovali i mnozí před Vámi. A věřte, každý měl úplně jiné 
požadavky na design i materiály. Ocel, dřevo, kov, metalické 
barvy, porcelán ... 
Vyberte si z rodiny designů elektroinstalace ABB, která doladí 
Váš dům a interiér. A co navíc? Učiní ho bezpečnějším 
a komfortnějším, pro Vás a Vaše blízké.
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Neo® Tech
Má svůj styl

Ocelové struny, skvělý tvar, řízný a silný zvuk.
Neo® Tech je jako hra na elektrickou kytaru. Vykouzlí divoké 
metalové sólo i jemnou melodii. V barvách i v tenkém přepínači.  
Je věčný, jako hudba. Má svůj styl.
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titanová / onyx

onyx / titanová

ocelová / titanová

ocelová / teracotta
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Neo® Tech
Má svůj styl

Metalické provedení a téměř syrové podání v jasných 
geometrických rysech poskytuje téměř absolutní nadčasovost. 
V jakémkoliv barevném provedení bude vždy originální.
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Neo® Tech onyx / titanová

01  spínač / ovládač žaluziový

stmívač s krátkocestným ovladačem

stmívač s krátkocestným ovladačem

02  přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / 

ovládač dvojitý 

zesilovač AudioWorld s tunerem FM

reproduktor zapuštěný AudioWorld

02

01
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Neo® Tech
Má svůj styl

Je předurčen do designově náročných prostor, kde vhodně 
doplní materiály, jako je sklo, ocel nebo kámen. Chcete-li čistý 
koncept, využijte Neo® Tech. Vždy bude neobyčejný.
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Neo® Tech ocelová / titanová

01  zásuvka anténní TV+R

zásuvka komunikační se šikmým vývodem

zásuvka jednonásobná s clonkami

02 hodiny spínací programovatelné

03  domovní telefon s displejem 

a hands-free ovládáním

01

03

02
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Time® Arbo
Kousek přírody doma

Dřevěné rámečky z masivu.
Co kus, to originál. Time® Arbo je jako láhev dobrého, zrajícího 
vína, kterou otevřete na párty s nejlepšími přáteli.  
Je to Váš kousek přírody doma, který je denně na očích.
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titanová / třešeň starostříbrná / olšestarostříbrná / přírodní buk

starostříbrná / třešeň
NOVINKA
antracitová / wengeantracitová / mahagon



Time® Arbo
Kousek přírody doma

Kombinace moderního stylu s tradicí. Vícenásobné kombinace 
přístrojů dají Vaší nové elektroinstalaci vyniknout. A nejen díky 
dřevěným rámečkům, které tvoří teplo domova.
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Time® Arbo antracitová / wenge

01  stmívač s krátkocestným ovladačem

 stmívač s krátkocestným ovladačem

spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem

termostat univerzální programovatelný

02  spínač / přepínač / ovládač

spínač / přepínač / ovládač

 rádio internetové Busch-iNet AudioWorld

01

02
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Time® Arbo
Kousek přírody doma

Moderní elektroinstalace nabízí nepřeberný výběr funkcí. 
LED osvětlení schodiště, automatické spínače, bezdrátové 
vypínače, které nalepíte například na sklo. Inspirujte se. 
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Time® Arbo starostříbrná / olše

01 osvětlení signalizační a orientační s LED

02  spínač žaluziový komfortní s časovacím 

ovladačem

spínač krátkocestný s radiofrekvenčním 

přijímačem pro dálkové ovládání

03 spínač automatický se snímačem pohybu

01 02 03

For Style | Time® Arbo  17 



18  future® linear | For Style

future® linear
Nadčasovost je budoucnost

Tvrdý trénink, propracovaný plán přípravy a kvalitní materiály.
Základ pro budoucí úspěch při zdolávání ostrých vrcholů vele-
hor, které tu budou věčně. Stejně jako nadčasový future® linear.
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studio bílá

antracitová

slonová kost

ušlechtilá ocel

hliníková stříbrná

mechová bílá * mechová černá *

*   Softtouch

matný povrch, příjemný 

na dotyk a současně 

velmi odolný
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Bezchybné materiálové provedení, ověřené barvy a tvar. Vždy 
mladý design, který své místo najde všude. Kvalita s ušlechtilou 
ocelí bez otisků prstů nebo softtouch se sametovým povrchem.

future® linear
Nadčasovost je budoucnost
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future® linear studio bílá

01  spínač / ovládač žaluziový kolébkový

stmívač s otočným ovladačem

02  termostat pro topení / chlazení 

s posuvným přepínačem

03  domovní telefon s displejem 

a hands-free ovládáním

01

03

02
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future® linear
Nadčasovost je budoucnost

Maximálně funkční i praktický. Bohatá přístrojová vybavenost je 
samozřejmostí. Tvořte bytovou architekturu již od vchodových 
dveří. Výbava od domovních telefonů, přes stmívání, po audio.



For Style | future® linear  23 

future® linear mechová černá

01  přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / 

ovládač dvojitý

zásuvka jednonásobná s clonkami

zásuvka jednonásobná s clonkami

02 spínač otočný trojstupňový

03  spínač kartový s orientační doutnavkou 

spínač / přepínač / ovládač

01

02

03
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solo®

Dokonalá harmonie a styl

Kdo věří stálosti partnerství, očekává čisté city a emoce, 
vybere si solo®. Luxusní, jako šaty nevěsty. Čistý střih, 
jako frak ženicha. Dokonalá harmonie a styl dvou partnerů, 
kteří si řekli své „ano“. 
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studio bílá / studio bílá slonová kost / chromová

antracitová / chromová

studio bílá / chromová

žlutá / chromová
metalická šedá / 
chromová lesklá
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solo®

Dokonalá harmonie a styl

Každý detail dotáhnete k dokonalosti. Pokud chcete být obklopeni 
krásou v každém místě Vašeho domu, bude solo® solitérem každé 
stěny. V matném i lesklém provedení a v decentních barvách.
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solo® studio bílá / chromová

01  zásuvka jednonásobná s clonkami, 

s ochranou před přepětím

zásuvka komunikační dvojnásobná, 

s clonkami

02   přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / 

ovládač dvojitý

termostat prostorový / podlahový 

s otočným nastavením teploty

01

02
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solo®

Dokonalá harmonie a styl

Design interiéru v rukou ženy je jako líčení. Šarmantní, působivý 
a přitom decentní. solo® je přitažlivé a osobité jako Vy. 
Má mnoho tváří: světlo, zvuk, reaguje na Váš pohyb, stmívá ...
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solo® antracitová / chromová

01 spínač automatický se snímačem pohybu

02  stmívač s otočným ovladačem

spínač / přepínač / ovládač se signalizační 

nebo orientační doutnavkou

spínač / ovládač žaluziový kolébkový

03 zásuvka komunikační se šikmým vývodem 

01

03

02
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solo® carat
Ušlechtilý charakter

Vybroušená kvalita s ušlechtilým charakterem povýšená  
na umělecké dílo. Je to jako vzít si každý den nejlepší oblek 
nebo večerní šaty a jít do divadla. Filharmonii, operu nebo balet? 
solo® carat!
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bílé sklo

chromovaná mosaz

bronz

zlacená mosaz

ušlechtilá ocel

černé sklo
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solo® carat
Ušlechtilý charakter

Hledáte-li skutečný luxus, je to pro Vás ten pravý design 
elektroinstalace. Nikdo jej nepřehlédne. Masivní rámeček 
ze skutečného bronzu, oceli nebo skla. Exkluzivní podívaná.
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solo® carat bronz

01  spínač / přepínač / ovládač

spínač / přepínač / ovládač 

spínač žaluziový komfortní s časovacím 

ovladačem

02  termostat prostorový / podlahový 

s týdenními spínacími hodinami

01

02
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solo® carat
Ušlechtilý charakter

Každý den bude vybroušený do detailu. Stylem i funkčností. 
Plocha 11 × 11 cm jediného vypínače bude Vaše oči bavit stejně 
tak, jako komfortní nastavení žaluzií nebo vytápění. Je dokonalý.
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solo® carat černé sklo

01  stmívač / spínač žaluziový krátkocestný, 

s infračerveným přijímačem pro dálkové 

ovládání

02  spínač dvojpólový se signalizační 

doutnavkou / trojpólový 

časovač Busch-Timer®

zásuvka jednonásobná s clonkami, 

s USB nabíjením

0201
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alpha exclusive®

Požadujete exkluzivitu?

Volný den a víkend je Váš exkluzivní čas. 
Relaxace je pro Vás alfou a omegou. Výjimečnou pohodovou 
linií, kterou si chcete užít po svém. Nejlépe každý den. 
S alpha exclusive®.
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alabastrová

palladium

alabastrová / chromová

titanová

slonová kost

titanová / chromová
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alpha exclusive®

Požadujete exkluzivitu?

Už první kontakt s alphou je při projektování elektroinstalace 
výjimečný: tvar, povrchy, barvy i výbava podtrhují exkluzivitu. 
Dává lesk moderním domům, rezidencím i Pražskému hradu.
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alpha exclusive® alabastrová / chromová

01  stmívač / spínač žaluziový krátkocestný, 

s infračerveným přijímačem pro dálkové 

ovládání

spínač krátkocestný, s infračerveným 

přijímačem pro dálkové ovládání

rádio internetové Busch-iNet AudioWorld

reproduktor zapuštěný AudioWorld

01
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alpha exclusive®

Požadujete exkluzivitu?

Metalické provedení, vysoce lesklý chrom nebo obojí? Vyberte si 
očima i dotykem. Vyberte si moderní přístroje, které ovládají víc 
než světlo. I pro běžné vypínače hledejte exkluzivní místo.
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alpha exclusive® palladium

01   stmívač s krátkocestným ovladačem

 stmívač s krátkocestným ovladačem

 stmívač s krátkocestným ovladačem

spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem

02  termostat prostorový / podlahový 

s týdenními spínacími hodinami

02

01
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impuls
Luxus a emoce

Hra na violoncello je plná emocí.
Struny a smyčec jsou každodenním impulsem k novému tónu 
při přípravě na vystoupení. Výjimečný nástroj, výjimečný design. 
impuls je hra luxusu a emocí.

LED podsvícení spínačů v barvách bílé, červené a modré
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alpská bílá

saténová stříbrná / 
chromová

slonová kost

alpská bílá / zlatá

šampaňská metalíza

mechová bílá * mechová černá *

*   Softtouch

matný povrch, příjemný 

na dotyk a současně 

velmi odolný
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impuls
Luxus a emoce

Ovládání světel a žaluzií dálkovým ovladačem Vás zaujme 
stejně tak, jako netradiční tlačítkové ovládání spínačů 
s výrazným podsvětlením. impuls si zamilujete.
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impuls šampaňská metalíza

01  zásuvka komunikační jednonásobná 

se šikmým vývodem

zásuvka anténní TV+R+SAT

02  spínač žaluziový komfortní s časovacím 

ovladačem

03  spínač krátkocestný, s infračerveným 

přijímačem pro dálkové ovládání

zásuvka jednonásobná s clonkami

03

02

01
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impuls
Luxus a emoce

Černá a bílá v provedení softtouch. Luxus elektroinstalace 
vynikne ještě více ve vícenásobných kombinacích.
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impuls mechová černá

01  zásuvka jednonásobná s clonkami, 

s ochranou před přepětím

zásuvka jednonásobná s clonkami

stmívač s otočným ovladačem, 

s orientační LED

02 spínač kartový s orientační doutnavkou

03  spínač / přepínač / ovládač s orientační LED 

přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / 

ovládač dvojitý s orientační LED

01

03

02
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Decento®

Porcelánový originál

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla.
U každého, kdo si pořídí koně, dochází ke splynutí duší.  
Kůň i lovecký pes jsou noblesními společníky. 
Stejně jako Decento®. Porcelánový originál.
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bílá

bílá / přírodní buk

NOVINKA
černá

bílá / třešeň
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Decento®

Porcelánový originál

Originální design, pravý sněhobílý porcelán. Jistě Vás okouzlí 
i klasický otočný vypínač. Provence, stylová česká chalupa 
nebo palácový interiér? Decento® má všude své místo.



For Style | Decento®  51 

Decento® bílá / přírodní buk

01  přepínač střídavý otočný / 

přepínač křížový otočný

02  přepínač sériový / ovládač zapínací dvojitý /

přepínač střídavý dvojitý

03 ovládač žaluziový

04 zásuvka jednonásobná

05 zásuvka anténní TV+R+SAT

030201

04 05



52  Neo® Tech Přístrojové možnosti | For Style

Neo® Tech
Přístrojové možnosti

stmívač 
s krátkocestným 

ovladačem

spínač automatický
se snímačem pohybu

hodiny spínací 
programovatelné

zásuvka komunikační
 se šikmým vývodem

osvětlení signalizační 
a orientační s LED

reproduktor zapuštěný 
AudioWorld

stanice dokovací 
Busch-iDock 

pro AudioWorld

zesilovač AudioWorldzesilovač AudioWorld
s tunerem FM

zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zásuvka anténní 
TV+R

spínač / přepínač /
ovládač

spínač dvojpólový přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý

spínač kartový 
s orientační doutnavkou

termostat univerzální
programovatelný

spínač žaluziový 
komfortní s časovacím 

ovladačem

spínač / ovládač 
žaluziový

vysílač radiofrekvenčního 
signálu dvojnásobný, 
pro dálkové ovládání

vysílač radiofrekvenčního 
signálu jednonásobný, 
pro dálkové ovládání

spínač žaluziový
s krátkocestným

ovladačem

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s optickou 
signalizací poruchy

zásuvka dvojnásobná 
s natočenou vrchní dutinou,

s clonkami

zásuvka centrálního 
vysávání

zásuvka jednonásobná
s clonkami

kryt zaslepovací

domovní telefon 
s displejem 

a hands-free ovládáním

rádio internetové 
Busch-iNet 
AudioWorld

rámečky 1- až 5násobné 
(shodné pro vodorovnou 

i svislou montáž)
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Time® Arbo
Přístrojové možnosti

rámečky 1- až 4násobné 
pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 3násobné 

pro svislou montáž

spínač / přepínač /
ovládač

spínač / přepínač / ovládač 
se signalizační nebo

orientační doutnavkou

spínač / přepínač /
ovládač

s popisovým polem

spínač dvojpólový
se signalizační
doutnavkou

spínač trojpólový
se signalizační 
doutnavkou

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý

spínač kartový 
s orientační doutnavkou

stmívač s otočným
ovladačem 

(s orientační doutnavkou)

stmívač s krátkocestným 
ovladačem

regulátor otáček
ventilátoru

ovládač časový
mechanický

spínač otočný
trojstupňový

spínač krátkocestný, 
s radiofrekvenčním 

přijímačem 
pro dálkové ovládání

spínač žaluziový
krátkocestný, s radio-

frekvenčním přijímačem 
pro dálkové ovládání

termostat univerzální
s otočným nastavením

teploty

zásuvka telefonní
jednonásobná / 

dvojnásobná

termostat univerzální
programovatelný / 

hodiny spínací 
programovatelné

zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zásuvka reproduktorová
pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační
USB / VGA / HDMI

přístroj nabíjecí
USB

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM

rádio internetové 
Busch-iNet 
AudioWorld

zesilovač AudioWorld

osvětlení signalizační 
a orientační s LED, 
se šikmým svitem

zásuvka komunikační
pro prvky

PanduitTM Mini-ComTM

zásuvka komunikační
pro prvky

Reichle & De-Massari
freenet

zásuvka komunikační
 se šikmým vývodem

spínač automatický
se snímačem pohybu

spínač / ovládač
žaluziový

spínač žaluziový
s krátkocestným

ovladačem

vysílač radiofrekvenčního 
signálu dvojtlačítkový / 

čtyřtlačítkový
pro dálkové ovládání

časovač Busch-Timer® / 
spínač žaluziový 

komfortní s časovacím 
ovladačem

reproduktor zapuštěný 
AudioWorld

svorkovnice pětipólováosvětlení signalizační 
a orientační s LED

spínač žaluziový 
komfortní s otočným 

ovladačem

stanice dokovací
Busch-iDock 

pro AudioWorld

domovní telefon 
s displejem 

a hands-free ovládáním

zásuvka jednonásobná 
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s optickou 
signalizací poruchy

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s víčkem

zásuvka jednonásobná 
s clonkami,

s USB nabíjením

zásuvka jednonásobná 
s clonkami,

s popisovým polem

zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou 

před přepětím, s akustickou 
signalizací poruchy

zásuvka centrálního
vysávání

modul proudového 
chrániče
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spínač žaluziový 
komfortní s otočným 

ovladačem

spínač žaluziový
s krátkocestným

ovladačem

spínač žaluziový 
komfortní s časovacím 

ovladačem

spínač krátkocestný,
s IR přijímačem 

pro dálkové ovládání, 
s orientační LED

stmívač / spínač žaluziový
krátkocestný, s IR 

přijímačem pro dálkové 
ovládání, s orientační LED

termostat prostorový /
podlahový s otočným 

nastavením teploty

termostat prostorový / 
podlahový s týdenními 

spínacími hodinami

domovní telefon 
s displejem 

a hands-free ovládáním

stmívač s otočným
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

spínač / přepínač /
ovládač

spínač / přepínač / ovládač 
se signalizační nebo

orientační doutnavkou/LED

spínač dvojpólový se 
signalizační doutnavkou /

trojpólový *

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý

spínač kartový 
s orientační doutnavkou

spínač otočný 
trojstupňový

stmívač s krátkocestným 
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

spínač automatický
se snímačem pohybu

časovač Busch-Timer® spínač / ovládač 
žaluziový kolébkový

spínač / ovládač 
žaluziový s otočným 

ovladačem

termostat 
pro topení/chlazení

zásuvka anténní 
TV+R

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM

rádio internetové 
Busch-iNet 
AudioWorld

termostat 
pro topení/chlazení

s posuvným přepínačem

zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zásuvka komunikační
 se šikmým vývodem

zásuvka komunikační
dvojnásobná, s clonkami

zásuvka reproduktorová 
pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační
USB

zásuvka propojovací 
VGA

zásuvka komunikační
HDMI

přístroj nabíjecí 
USB

vývodka kabelová / 
kryt zaslepovací

zásuvka jednonásobná
s clonkami,

s ochranou před přepětím

zásuvka jednonásobná
s clonkami,

s USB nabíjením **

stanice dokovací
Busch-iDock

pro AudioWorld

zásuvka centrálního 
vysávání

zesilovač AudioWorld

zásuvka jednonásobná
s clonkami

reproduktor zapuštěný 
AudioWorld

rámečky 1- až 5násobné 
(shodné pro vodorovnou 

i svislou montáž)

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače
** dostupné pouze v barvách studio bílá a slonová kost



solo®

Přístrojové možnosti

For Style | solo® Přístrojové možnosti  55

spínač žaluziový 
komfortní s otočným 

ovladačem

spínač žaluziový
s krátkocestným

ovladačem

spínač žaluziový 
komfortní s časovacím 

ovladačem

spínač krátkocestný,
s IR přijímačem 

pro dálkové ovládání, 
s orientační LED

stmívač / spínač žaluziový
krátkocestný, s IR 

přijímačem pro dálkové 
ovládání, s orientační LED

termostat prostorový /
podlahový s otočným 

nastavením teploty

termostat prostorový / 
podlahový s týdenními 

spínacími hodinami

domovní telefon 
s displejem 

a hands-free ovládáním

stmívač s otočným
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

spínač / přepínač /
ovládač

spínač / přepínač / ovládač 
se signalizační nebo

orientační doutnavkou/LED

spínač dvojpólový se 
signalizační doutnavkou /

trojpólový *

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý

spínač kartový 
s orientační doutnavkou

spínač otočný 
trojstupňový

stmívač s krátkocestným 
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

spínač automatický
se snímačem pohybu

časovač Busch-Timer® spínač / ovládač 
žaluziový kolébkový

spínač / ovládač 
žaluziový s otočným 

ovladačem

termostat 
pro topení/chlazení

zásuvka anténní 
TV+R

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM

rádio internetové 
Busch-iNet 
AudioWorld

termostat 
pro topení/chlazení

s posuvným přepínačem

zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zásuvka komunikační
 se šikmým vývodem

zásuvka komunikační
dvojnásobná, s clonkami

zásuvka reproduktorová 
pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační
USB

zásuvka propojovací 
VGA

zásuvka komunikační
HDMI

přístroj nabíjecí 
USB

vývodka kabelová / 
kryt zaslepovací

zásuvka jednonásobná
s clonkami,

s USB nabíjením **

zásuvka jednonásobná
s clonkami,

s ochranou před přepětím

stanice dokovací
Busch-iDock

pro AudioWorld

zásuvka centrálního 
vysávání

zesilovač AudioWorld

zásuvka jednonásobná
s clonkami

reproduktor zapuštěný 
AudioWorld

rámečky 1- až 5násobné 
(shodné pro vodorovnou 

i svislou montáž)

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače
** dostupné pouze v barvách studio bílá a slonová kost
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spínač žaluziový  
komfortní s otočným 

ovladačem

spínač žaluziový
s krátkocestným

ovladačem

spínač žaluziový  
komfortní s časovacím 

ovladačem

spínač krátkocestný,
s IR přijímačem 

pro dálkové ovládání, 
s orientační LED

stmívač / spínač žaluziový
krátkocestný, s IR 

přijímačem pro dálkové 
ovládání, s orientační LED

termostat prostorový / 
podlahový s otočným 

nastavením teploty

termostat 
pro topení/chlazení

termostat prostorový / 
podlahový s týdenními 

spínacími hodinami

domovní telefon s displejem 
a hands-free ovládáním

stmívač s otočným
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

spínač / přepínač /
ovládač

spínač / přepínač / ovládač 
se signalizační nebo

orientační doutnavkou/LED

spínač dvojpólový se 
signalizační doutnavkou /

trojpólový *

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý

spínač kartový 
s orientační doutnavkou

spínač otočný  
trojstupňový

stmívač s krátkocestným 
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

spínač automatický
se snímačem pohybu

časovač Busch-Timer® spínač / ovládač 
žaluziový kolébkový

spínač / ovládač 
žaluziový s otočným 

ovladačem

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM

rádio internetové 
Busch-iNet 
AudioWorld

zásuvka anténní 
TV+R / TV+R+SAT

zásuvka komunikační
 se šikmým vývodem

zásuvka komunikační
dvojnásobná, s clonkami

zásuvka reproduktorová 
pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační
USB / VGA / HDMI

přístroj nabíjecí
USB

zásuvka jednonásobná
s clonkami,

s USB nabíjením **

stanice dokovací
Busch-iDock

pro AudioWorld

zásuvka centrálního 
vysávání

zesilovač AudioWorld

zásuvka jednonásobná
s clonkami /  

s ochranou před přepětím

reproduktor zapuštěný 
AudioWorld

rámečky 1- až 4násobné 
(shodné pro vodorovnou 

i svislou montáž)

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače
** dostupné pouze v barvách studio bílá a slonová kost
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spínač žaluziový
s krátkocestným

ovladačem

spínač žaluziový 
komfortní s časovacím 

ovladačem

spínač žaluziový 
komfortní s otočným 

ovladačem

spínač krátkocestný,
s IR přijímačem 

pro dálkové ovládání, 
s orientační LED

stmívač / spínač žaluziový
krátkocestný, s IR 

přijímačem pro dálkové 
ovládání, s orientační LED

termostat prostorový /
podlahový s otočným 

nastavením teploty

termostat 
pro topení/chlazení

termostat 
pro topení/chlazení

s posuvným přepínačem

termostat prostorový / 
podlahový s týdenními 

spínacími hodinami

stmívač s krátkocestným 
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

časovač Busch-Timer®ovládač časový
mechanický

spínač automatický
se snímačem pohybu

spínač / ovládač 
žaluziový 

s otočným ovladačem

spínač / ovládač 
žaluziový kolébkový

stmívač s otočným
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

spínač / přepínač /
ovládač

spínač / přepínač / ovládač 
se signalizační nebo

orientační doutnavkou/LED

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý

spínač dvojpólový se 
signalizační doutnavkou /

trojpólový *

spínač kartový 
s orientační doutnavkou

spínač otočný 
trojstupňový

zásuvka komunikační
 se šikmým vývodem

zásuvka komunikační
dvojnásobná, s clonkami

zesilovač AudioWorld 
s tunerem FM

rádio internetové 
Busch-iNet 
AudioWorld

zásuvka anténní 
TV+R

zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zásuvka reproduktorová 
pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační
USB

zásuvka propojovací
VGA

zásuvka komunikační
HDMI

přístroj nabíjecí
USB

zesilovač AudioWorld 

zásuvka jednonásobná
s clonkami

reproduktor zapuštěný 
AudioWorld

zásuvka jednonásobná
s clonkami,

s ochranou před přepětím

rámečky 1- až 5násobné 
pro vodorovnou 
i svislou montáž

vývodka kabelová / 
kryt zaslepovací

stanice dokovací
Busch-iDock

pro AudioWorld

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače
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stmívač s krátkocestným 
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

spínač / přepínač / 
ovládač s orientační 

doutnavkou/LED

spínač / přepínač / 
ovládač se signalizační 

doutnavkou

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý s orientační 
doutnavkou/LED

spínač kartový 
s orientační doutnavkou

stmívač s otočným
ovladačem, 

s orientační doutnavkou

ovládač časový
mechanický

spínač automatický
se snímačem pohybu

časovač Busch-Timer® spínač / ovládač 
žaluziový 

s otočným ovladačem

spínač žaluziový 
komfortní s otočným 

ovladačem

spínač žaluziový 
komfortní s časovacím 

ovladačem

spínač žaluziový
s krátkocestným 

ovladačem, 
s orientační doutnavkou

zásuvka komunikační
 se šikmým vývodem

rámečky 1- až 5násobné 
(shodné pro vodorovnou 

i svislou montáž)

kryt zaslepovacívývodka kabelová zásuvka jednonásobná
s clonkami

zásuvka jednonásobná
s clonkami,

s ochranou před přepětím

zásuvka komunikační
dvojnásobná, s clonkami

zásuvka reproduktorová 
pro stereofonní připojení

zásuvka komunikační
USB

zásuvka propojovací
VGA

přístroj nabíjecí
USB

zásuvka komunikační
HDMI

spínač krátkocestný,
s IR přijímačem 

pro dálkové ovládání, 
s orientační LED

stmívač / spínač žaluziový
krátkocestný, s IR 

přijímačem pro dálkové 
ovládání, s orientační LED

termostat prostorový /
podlahový s otočným 

nastavením teploty

termostat 
pro topení/chlazení

termostat 
pro topení/chlazení

s posuvným přepínačem

termostat prostorový / 
podlahový s týdenními 

spínacími hodinami

zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zásuvka anténní 
TV+R
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přepínač střídavý / 
přepínač křížový / 
ovládač přepínací

přepínač střídavý otočný / 
přepínač křížový otočný

přepínač sériový / 
přepínač střídavý dvojitý /
ovládač zapínací dvojitý

ovládač  
žaluziový

zásuvka 
jednonásobná

zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zásuvka komunikační 
dvojnásobná, 

s přímým vývodem
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Neo®

For Life. Designy pro život
Další z široké nabídky vypínačů a zásuvek

For Life. Designy pro život
Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga
S námi ovládáte světlo®

Prospekt For Life
Designy pro život a další prospekty je možné 
objednat v tištěné podobě nebo stáhnout 
na www117.abb.com v sekci Podpora

Levit®Tango®Tango

Element® Time®

Swing®Swing
Swing®L
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Moderní elektroinstalace
Více možností ve speciálních prospektech

ABB-Welcome a Welcome Midi. Domovní audio a video telefony

Ego-n®. Inteligentní elektroinstalace pro každý dům, každým elektrikářem

AudioWorld. Systém ozvučení v rámci elektroinstalace – „rádio do zdi“

AudioWorld
Nová dimenze ozvučení
pro pohodlí vašeho domova

Vstupní dveře představují bránu 
mezi dvěma světy. Moderní 
domovní audio a video telefony 
od ABB přináší mimořádný kom-
fort, vyšší bezpečnost a stylový 
design. Systém je v naprosté 
harmonii s vnitřní i vnější archi-
tekturou. V interiéru lze domovní 
telefony vhodně sladit s vypínači 
a zásuvkami. Vítejte ve skuteč-
ném životě, vítejte doma.

Ego-n® je ideálním řešením 
pro novostavby a kompletní 
rekon strukce. Přináší významný 
kom fort, úspory energií a bez-
pečnost. Na roz díl od klasických 
vypínačů máte možnost stiskem 
jedi ného tlačítka ovládat světla, 
žaluzie, vytápění a mnoho dal-
ších spotřebičů ve Vašem domě. 
Individuální funkciona lita přesně 
dle Vašich požadavků změní Váš 
pohled na elektroinstalaci, jejíž 
zprovoznění zrealizuje každý 
dobrý elektrikář.

AudioWorld je řada přístrojů pro 
distribuci zvuku a ozvučování 
místností. Pomocí něj lze spolu 
s kvalitním osvětlením a jeho 
ří zením dotvořit atmosféru inte-
riéru. Rádio do zdi – vypínače, 
které hrají. Díky nim lze ozvučit 
i jedinou konkrétní místnost 
(např. kuchyň, koupelnu), 
kde mohou ušetřit místo a na-
hradit standardní rádio. V desig-
nu vypínačů a zásuvek a přímým 
připojením na 230 V.

ABB-Welcome  
Domovní audio a video telefony 
Nový zážitek ve vašem domově
Zapomeňte na sluchátko

Welcome Midi  
Domovní audio a videotelefony 
Praktické řešení nejen pro bytové domy
Zazvonit a otevřít

Ego-n® – inteligentní elektroinstalace
Chytré vypínače Elektro-Praga
Komfort, úspory energií a bezpečnost 



Moderní elektroinstalace
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Průvodce moderní elektroinstalací. Komfort a bezpečnost

Stmívače LED žárovek. 100% kvalita stmívání = úspora elektrické energie

ABB i-bus® KNX. Inteligentní elektroinstalace pro luxusní domy a komerční budovy

Living Space®

Zkuste novou úroveň bydlení
ABB i-bus® KNX 
Řízení vašeho domova

Stmívače LED žárovek
S námi ovládáte světlo®

Až neuvěřitelné možnosti má 
Vaše budoucí elektroinstalace 
od ABB. Stmívání, automatické 
spínání osvětlení, ovládání ža-
luzií, vytápění, bezdrátové ovlá-
dání, ozvučení a mnoho dalších 
tipů pro vyšší komfort. V bez-
pečnosti můžeme nabídnout 
také mnoho možností: bezpeč-
nostní zásuvky, signalizace úniku 
vody, požární hlásiče i ochranu 
před přepětím. Elektroinstalace 
je víc, než vypínače a zásuvky.

K ovládání osvětlení lze použít 
kromě běžných vypínačů také 
stmívače. Můžete jimi plynule 
regulovat osvětlení a nastavo-
vat optimální světelnou pohodu 
a atmosféru. Stmíváním též 
šetříte elektrickou energii. 
Stmívat lze klasické, halogenové 
i stmívatelné úsporné žárovky 
a zářivky. Nově též LED (LEDi) 
žárovky, čím lze úspory energie 
ještě významně znásobit.

Každý projekt luxusního domu, 
hotelu, či kanceláří vyžaduje 
individuální řešení elektroinsta-
lace. Řízení životního prostoru, 
potřeb a úspor energie nabírá se 
špičkovými techno logiemi ABB 
i-bus® KNX nejlepší možný směr. 
Získáte úroveň budovy, které se 
již nikdy nebudete chtít vzdát.

Chcete inspiraci? 
Moderní elektroinstalace Elektro-Praga
Pro vyšší komfort a bezpečnost



Vše o domovních elektroinstalacích 
www117.abb.com, www.abb.cz/elektropraga
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Sekce
Výrobky

–  přehled designových řad  
vypínačů a zásuvek obrazem, 
cenové úrovně

–  výrobky pod lupou Vám přiblíží 
přístroje pro vyšší komfort,  
bezpečnost a úspory energií

–  katalog on-line s kompletními 
technickými parametry

–  inteligentní elektroinstalace  
Ego-n® a ABB i-bus® KNX

Sekce
Podpora

–  kompletní přehled katalogů  
a prospektů k objednání  
nebo ke stažení

–  virtuální místnost  
„Vyberte si vypínač“

–  otázky a odpovědi – kontaktní 
formulář, informační služba

... a mnoho dalších 
užitečných informací a odkazů

–  doporučení elektrikáři  
v blízkosti Vašeho bydliště –  
ABB Elektromontér

–  přehled smluvních velkoobchodů
–  IQ elektroinstalace – informace  

o inteligentních systémech
–  domovní telefony –  

www.domovnitelefonyabb.cz

Načerpejte komplexní informace



Kontaktujte nás

ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
Kontaktní centrum:
Tel.: 800 312 222
Technická podpora
Tel.: 800 800 104
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

www.abb.cz /elektropraga


