
Seria LS
Uniwersalny, autentyczny klasyk



Realizacja wyrafinowanych koncepcji architektonicznych zależy od wielu czynników. Bardzo ważny  
jest dobór odpowiednich wyłączników. Mają jednocześnie spełniać wymagania funkcjonalne i  
estetyczne. Seria LS990 sprawdza się w tym zakresie już od ponad 40 lat. Architekci cenią prostą 
formę w najlepszej tradycji „Bauhausu”, która uczyniła wyłącznik popularnym klasykiem. 

Wykonania z wysokiej jakości plastiku dostępne są w kolorach kremowym, białym, czarnym i  
jasnoszarym.  

Wersje metalowe to stylowa stal, chłodne aluminium (w naturalnym kolorze lub lakierowane na  
antracyt), prestiżowe złoto i chrom oraz nowe serie w 3 odmianach mosiądzu. W oparciu o każdą 
wersję materiałową możliwa jest realizacja szerokiej gamy wymagań użytkowników. Seria LS to 
perfekcyjny mariaż klasycznej formy i nowoczesnej technologii. 

Kremowy AntracytBiały ChromJasnoszary ZłotoCzarny Mosiądz  
klasyczny

Aluminium Mosiądz  
antyczny

Stal szlachetna Mosiądz  
przyciemniony

Wykonania z  
plastiku lub metalu



Dążenie do ekskluzywności wymaga specjalnej oprawy optycznej. Seria LS plus zaspokaja  
to wymaganie w sposób szczególnie spektakularny – poprzez wyjątkowo duże ramki  
dostępne w oryginalnych barwach i wykonane ze szlachetnych materiałów. Satynowane 
szkło w kolorze czarnym i 2 odcieniach bieli, aluminium, stal szlachetna i chrom tworzą 
atrakcyjną oprawę dla wszystkich mechanizmów i pokryw serii LS. W zależności od 
charakteru pomieszczeń i naszych preferencji odpowiednio zestawiamy różne kolory i 
materiały.

LS plus 

Czarny Stal szlachetnaKremowy ChromBiały matowy Mosiądz klasyczny/ 
Białe szkło

Aluminium Mosiądz antyczny/ 
Czarne szkło



Seria LS Design wywiera silne wrażenie. Kolory, materiały, ramki i pokrywy możemy dowolnie 
zestawiać. Często z wyjątkowym efektem. Po zamontowaniu odstająca od ściany ramka rzuca 
cień dający wrażenie unoszenia się i lekkości. Z punktu widzenia instalacji elektrycznej duża 
elastyczność jest ważną zaletą. Gniazda zasilające, telefoniczne i komputerowe,  gniazda do 
podłączenia multimediów, przyciski konwencjonalne i w standardzie KNX mogą tworzyć jednolitą  
optycznie instalację budynku. 

LS Design

Kremowy AntracytJasnoszary ChromCzarny Stal szlachetna Mosiądz klasycznyAluminium Mosiądz antyczny Mosiądz przyciemniony



Ascetyczna forma po raz pierwszy umożliwiająca montaż ramki prawie „w ścianie”.  
W efekcie otrzymujemy jednolitą i spójną powierzchnię. Przycisk jest integralną
częścią ściany, a nie dodanym do niej urządzeniem. Do koloru i materiału z jakiego 
wykonana jest ściana dobieramy odpowiedni kolor i materiał przycisku. Wybór jest 
duży. Dodatkowo gruntownie przemyślana modułowa budowa przycisków FD pozwala
na realizację kompleksowych wymagań użytkowników.

Flat Design

Kremowy AntracytKość słoniowa Stal szlachetnaJasnoszary Czarny Mosiądz klasycznyAluminium Mosiądz antyczny Mosiądz przyciemniony



Wyłącznik/przycisk

Gniazda zasilające

Ściemniacz obrotowy

Ściemniacz dotykowy

Magistrala 2-żyłowa JUNG bus

Sterowanie radiowe

KNX

Czujki ruchu

Sterowanie żaluzjami

Sterowanie temperaturą

Oświetlenie informacyjne LED

SAT/TV/telefon

Gniazda komputerowe

Radio podtynkowe

Odtwarzacz muzyczny

Domofon/videodomofon

Podłączanie multimediów

Domfon/videodomofon

Radio podtynkowe

KNX

Magistrala 2-żyłowa JUNG bus

Metal:

Kolory szkła:

Kolory:

Metal:

Kolory:

Metal:

Kolory:

Metal:

LS plus

LS Design

Flat Design

LS 990

RamkaPokrywa Zastosowania

Seria LS występuje w kilku wizualnych odmianach.Tworzy bazę. W ramach serii LS można 
zrealizować bardzo dużo funkcji.

Forma

Różne ramki dostępne w różnych kolorach i wykonaniach z różnych 
materiałów. Pasujące do tej samej, tworzącej bazę pokrywy.
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