




NAŠTARTUJTE SA
TVORTE  
S ENERGIOU
ŽITE 
LEPŠIE
PREMEŇTE SVOJ 
KAŽDODENNÝ 
ŽIVOT

Legrand Valena Life,  
inšpirovaná inováciami vás vďaka 

sofistikovanému štýlu pozýva 
„naštartovať sa“.

Valena Life vám umožní priniesť 
zmenu do vášho každodenného 

života.

PRETVORENIE



Neutrálnosť

Odľahčenie

Nadčasovosť

Jemnosť

D I Z A J N

„Nežné krivky spínača 
a jemnosť liniek 
dodávajú výrobku 
ľahkosť. Identita 
Valeny Life spočíva 
predovšetkým 
v detailoch.“

FLORENT GLENISSON
Dizajnér radu Valena Life  
Legrand group

Štvorec 
vo štvorci

VYHLÁSENIE
MODERNOSTI





MODERNOSŤ
ŠIKOVNOSŤ
JEMNOSŤ
HRA SO SVETLOM
ĽAHKOSŤ

D I Z A J N

BIELA

DENNÁ DÁVKA
DIZAJNU



Čistota konceptu odborne 
kombinuje dizajnové prvky, 
ktoré sú na jednej strane 
jednoduché, na druhej  
strane transformačné.
Tieto inovácie prinášajú 
dokonalý dojem.

BÉŽOVÁ



ORIGINALITA
VYVINUTÁ
Z TRENDOV

Inšpiráciu možno nájsť všade, 
kam oko dovidí.
Našou snahou je neustále 
sa zameriavať na začlenenie 
nových inovatívnych detailov, 
zároveň však zostávame verní 
nášmu dizajnovému dedičstvu.
Výsledkom je nadčasový 
rad, ktorý je prispôsobený 
meniacim sa trendom.

DREVO TMAVÉ

NAKLONENOSŤ
NAJNOVŠÍM
TRENDOM







D I Z A J N Y

„Estetické preferencie  
ľudí sú rovnako rôznorodé 
ako nekonečné odtiene 
sivej - od expresívneho štýlu 
až po jednoduchosť. 
Dizajny Valena Life sú 
inšpirované súčasnými 
trendmi a umožňujú  
skrášliť si bývanie takými 
farebnými prevedeniami, 
ktoré sú pre vás a váš 
priestor dokonalé.“

FLORENT GLENISSON 
Dizajnér radu Valena Life  
Legrand group.

ŠTÝL,
KTORÝ SPLNÍ VAŠE

OČAKÁVANIA



Jednoduchosť. Jemnosť. 
Dizajny, ktoré budú 
bezproblémovo ladiť 
vo vašom prostredí.

BIELA

D I Z A J N Y

NADČASOVÁ
KLASIKA



BÉŽOVÁ

PERLEŤ

BIELA

BIELA/CHRÓM

BÉŽOVÁ/ZLATO



NEREZ

DREVO TMAVÉ

DREVO SVETLÉ

HLINÍK

MEĎ

D I Z A J N Y

SÚČASNÁ
MODERNOSŤ



MEĎ

Moderná a rafinovaná kolekcia, 
ktorá spája prirodzenosť 
s industriálom, od imitácie 
dreva až po kov.



Buďte odvážni. Kreatívne 
potlače a žiarivé farby 
prinášajú do vášho života ďalší 
rozmer. Dajte priechod svojej 
predstavivosti.

GRAPH

VÝRAZNÁ
EXPRESÍVNOSŤ D I Z A J N Y



GRAPH

AZÚROVÁ

BIELA GRAPH

ZELENÁ

TEHLOVOČERVENÁ

BÉŽOVÁ GRAPH



Produkty Valena Life vám 
poskytujú možnosť vytvoriť 
si ideálne prostredie, 
v ktorom môžete ochrániť 
svojich blízkych, realizovať 
svoje záujmy, riadiť 
spotrebu energie a oveľa 
viac... 

1/
KCIE

2/

INDIVIDUÁLNA
ATMOSFÉRA

PRISPÔSOBITEĽNÉ
PROSTREDIE



4/

5/

3/BEZPEČNEJŠIE
ÚTOČISKO

INTELIGENTNEJŠÍ
SVET

INTELIGENTNEJŠÍ
DOMOV



Ocitnúť sa v uvoľnenom alebo 
energiou nabitom prostredí? 

Valena Life poskytuje možnosť 
vytvoriť si jedinečnú atmosféru 

pre každého z vás a pre 
akýkoľvek okamih dňa.

F U N K C I E

INDIVIDUÁLNA
ATMOSFÉRA



TLAČIDLOVÝ STMIEVAČ
Jednoduchým dotykom si 
prispôsobíte intenzitu svetla tak, 
aby zodpovedala vašim meniacim 
sa potrebám.

LCD RADIO TUNER
Nalaďte sa s hudbou 
z rádia alebo MP3, 
alebo s týmto 
multifunkčným 
ozvučením poskytnite 
svojej mysli relax 
s baby monitorom 
alebo interkomom. 

STRIEDAVÝ PREPÍNAČ
Užite si slobodu 
ovládania osvetlenia  
z dvoch rôznych miest.

TEMPERAMENTNÁ
UVOĽNENÁ
SVETLÁ
POKOJNÁ
SLÁVNOSTNÁ

AUTOMATICKÝ VYPÍNAČ
Spínač automaticky zhasne 
osvetlenie – vo chvíľach, keď 
naň zabudnete.



SPÍNAČ OVLÁDANIA 
ROLIET A MARKÍZ
Nadbytok alebo 
nedostatok slnečného 
svetla? Bez námahy 
zatiahnite alebo vytiahnite 
žalúzie jediným kliknutím 
na spínač.

OVLÁDANIE VENTILÁTORA
Doprajte si ľahký vánok alebo 
silnejší vietor jednoduchým 
pohybom.

STRIEDAVÝ PREPÍNAČ 
S PODSVIETENÍM
Už žiadne hľadanie vypínača. 
Jemné podsvietenie vám v tme 
ukáže tú správnu cestu.

F U N K C I E

PROGRAMOVATEĽNÝ TERMOSTAT
Nastavte si teplotné zmeny tak, aby vaše 
prostredie bolo prispôsobené vášmu 
životnému štýlu.

PRISPÔSOBITEĽNÉ
PROSTREDIE



TERMOSTAT PRE PODLAHOVÉ 
KÚRENIE
Pociťujete teplo alebo zimu? Vaše 
pohodlie je na dosah ruky a pod 
chodidlami vašich nôh.

Je to také jednoduché ako 
stlačenie tlačidla: prispôsobte 

prostredie svojej nálade –
od regulácie teploty až po 

ovládanie slnečného svetla.



NÚDZOVÉ ORIENTAČNÉ 
SVIETIDLO
Zachovajte pokoj pri výpadku 
prúdu - toto zariadenie sa 
automaticky zapne a súčasne 
ho možno použiť aj ako 
svietidlo (baterku).

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SO 
ZABUDOVANÝM OSVETLENÍM
Pohybové senzory osvetlia 
tmavú chodbu, takže 
jednoducho trafíte do svojho 
cieľa.

DVOJZÁSUVKA S DETSKOU 
OCHRANOU
Nová dvojzásuvka Valena Life 
ponúka 3 riešenia v jednom: 
bezpečnosť detskej ochrany, 
pootočenú zásuvku pre väčší 
komfort a jemnejší dizajn pre 
nenápadnosť.

F U N K C I E

POHYBOVÝ SENZOR
Praktický a energeticky úsporný. 
Nastaviteľné snímače pohybu sa 
rozsvietia len vtedy, keď ich 
potrebujete, a nie vtedy, keď sú 
nepotrebné!

BEZPEČNEJŠIE
ÚTOČISKO



ZÁSUVKA S DETSKOU 
OCHRANOU 
Máte obavy z túlavých prstov 
svojich detí? Nainštalujte si 
zásuvky, ktoré neohrozia 
bezpečnosť vašich ratolestí.

Poskytnite svojej mysli 
pokoj s vylepšenými 

bezpečnostnými produktmi, 
ktorými ochránite nielen svoju 

rodinu, ale aj svoj domov.



HDMI ZÁSUVKA
Zostaňte neporaziteľní 
s kvalitným pripojením medzi 
všetkými vašimi zariadeniami.

USB NABÍJAČKA
Slabá batéria? Žiadne voľné 
zásuvky? Legrand má 
riešenie.

BLUETOOTH MODUL
Bezdrôtovo pripojte audio 
zariadenie k reproduktorom 
– a potom sa usaďte 
a nechajte sa obklopiť 
zvukom.

F U N K C I E

ZÁSUVKA KLASICKÁ S USB NABÍJAČKOU
Ponechajte svoje možnosti otvorené s touto dvojitou 
funkciou pre USB a tradičné zásuvky.

INTELIGENTNEJŠÍ
SVET

JANUÁR 
2016



ZÁSUVKA 2X RJ 45
Telefónne a dátové pripojenie sa stáva 
nenápadným vďaka diskrétnemu 
a kompaktnému dizajnu.

Valena Life prináša svet na 
dosah ruky - a informácie 

putujúce vo vašich 
zariadeniach.

Byť pripojený nikdy nebolo 
jednoduchšie!



F U N K C I E

Preberte svoj domov k životu 
s produktmi, ktoré spájajú 
vaše zariadenia, čo vám 
umožní vytvoriť si dokonalú 
atmosféru podľa želania 
a podľa potreby.

MY HOME DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 10” 
Vytvorte si ideálnu atmosféru, pozrite sa, 
kto stojí pri dverách, pridajte si novú 
hudbu - to všetko a oveľa viac 
prostredníctvom jedinej obrazovky.

INTELIGENTNEJŠÍ
DOMOV



OVLÁDANIE OSVETLENIA
Ovládanie osvetlenia alebo 
žalúzií je jednoduché! 
Skombinujte niekoľko 
jednoduchých zariadení, 
čím si vytvoríte systém 
domácej automatizácie.

SCENÁROVÝ OVLÁDAČ
Večera s niekým špeciálnym? 
Párty s priateľmi? 
S prednastavením osvetlenia 
a atmosféry si vytvoríte 
požadovanú náladu len 
jedným kliknutím.

POHYBOVÝ SENZOR
Tieto programovateľné 
pohybové senzory osvetľujú 
chodby alebo miestnosti, 
ako a kedy budete chcieť.

WEBSERVER
Ovládajte jednotlivé funkcie 
priamo zo svojho domova alebo 
na diaľku.



SÚČASNÁ
MODERNOSŤ

NADČASOVÁ
KLASIKA

BIELA BÉŽOVÁ BÉŽOVÁ ZLATO

BIELA CHRÓM PERLEŤ

MEĎ

NEREZ DREVO TMAVÉ

HLINÍK DREVO SVETLÉ

PREVEDENIA



VÝRAZNÁ
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GRAPH BÉŽOVÁ GRAPH

ZELENÁ

TEHLOVOČERVENÁ AZÚROVÁ

BIELA GRAPH

PREVEDENIA





UŽ ČOSKORO...
Vykročte z jednoduchosti 
s kolekciou Valena Allure. 
Objavte, ako môže inovatívny dizajn 
premeniť váš domov na priestor 
nových zážitkov. 
Rozsah imaginatívnych prevedení 
a materiálov vám poskytuje priestor 
na uvoľnenie predstavivosti.

Jemné zaoblenie v novej 
kolekcii vzdáva hold 
dizajnovému dedičstvu Valena, 
zároveň však Valena Allure 
odhlaľuje nové dizajnové 
možnosti.

ALLURE



Valena Allure priťahuje všetky zmysly 
 svojimi dizajnmi, ktoré sú súčasne  

klasické, aj odvážne.
Od brúsených a matných prevedení až po 
unikátne živicové úpravy, ktoré prinášajú 

delikátny mix materiálov a perfektne sa hodia 
do vášho domova, bez ohľadu na váš štýl!



UHLÍK

BIELE ZRKADLO

ORECH

PAVUČINA

VÝBER Z DIZAJNOV



Legrand Slovensko, s. r. o.

Panónska cesta 7
851 04 Bratislava 5
tel.: +421 232 153 601
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Alvinczyho ul. 12
040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk VA
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