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elegant 

Klasický, nevtíravě elegantní 
design s oblými tvary a výběrem 

z mnoha barev vytvoří harmonický 
celek s jakýmkoliv typem interiéru. 
Budou se k vašemu domovu hodit 

decentní pastelové odstíny, plné 
syté barvy coby výrazný akcent 

nebo oblíbené metalické 
odstíny hliníkové, grafitové, 

zlaté nebo titanové?

rámeček olivově šedý 
/ kryt olivově šedý

rámeček ocelově šedý 
/ kryt ocelově šedý

variant
Odvážný design řady  

VARIANT sluší moderním, 
jednoduše zařízeným interiérům.  
Veselé barvy a hravé tvary na sebe 
vždy upoutají pozornost a působí 

optimisticky. Vypínače v sytých 
barvách skvěle doplní pestré  
tapety či pop artové obrazy, 
originální doplňky jako jsou  

sedací vaky, koberce,  
svítidla apod.

rámeček pampeliškově žlutý  
/ kryt grafitový

rámeček purpurově fialový 
/ kryt bílý



Kompletní přehled přístrojů najdete v technickém katalogu nebo na www.domovnivypinace.cz.
Vyobrazení barev se mohou mírně lišit od skutečnosti.

elegant / komplety elegant / barvy rámečků a krytů

elegant / násobnosti rámečků
variant / násobnosti rámečků

variant / barvyvariant / komplety

vypínač řazení
5, 6+6, 1/0+1/0, 1+1/0

vypínač se symbolem
(terč, zvonek, světlo, I-0)

vypínač řazení
1, 2, 6, 7, 1/0, 1/0N

vypínač s prosvětlením
řazení 1, 1/0

zásuvka telefonnízásuvka komunikační

zásuvka anténní 
(TV+R)

zásuvka anténní 
(TV+R+SAT)

zásuvka AUDIO-VIDEO 
(stereo nebo mono)

žaluziový ovladač 
otočný

zásuvka jednonásobná

zásuvka jednonásobná 
s dětskou ochranou

zásuvka jednonásobná 
s dětskou ochranou 

a přepěťovou ochranou

sporákový spínač 
otočný

stmívač otočný

zásuvka jednonásobná  
s dětskou ochranou 

a přepěťovou ochranou

vypínač s popisovým polem
řazení 1, 2, 6, 7, 1/0

žaluziový ovladač
kolébkový s blokací

zásuvka anténní 
(TV+SAT+SAT)

olivově 
šedý

oříškově  
hnědý

ocelově  
šedý

slunečnicově  
žlutý

signálně  
hnědý

rubínově  
červený

capuccino

hliníkový

grafitový

zlatý

titanový

sněhově 
bílý 

antracitově  
černý

kouřově  
šedý

broskvově  
oranžový

ledově  
zelený

vanilkově 
žlutý

pískově 
béžový

MEDICAL
oranžový 

MEDICAL
zelený 

MEDICAL
signálně 
hnědý

MEDICAL
žlutý 

MEDICAL
červený 

MEDICAL
sněhově 
bílý

vypínač řazení  
5, 6+6, 1/0+1/0, 1+1/0)

vypínač se symbolem
(terč, zvonek, světlo, I-0)

vypínač řazení  
1, 2, 6, 7, 1/0

vypínač s prosvětlením, 
řazení 1, 1N, 1/0, 1/0N

zásuvka anténní 
(TV+R)

zásuvka anténní 
(TV+R+SAT)

zásuvka anténní 
(TV+SAT+SAT)

zásuvka AUDIO-VIDEO 
(stereo nebo mono)

zásuvka telefonní 
dvojnásobná

zásuvka komunikační 
dvojnásobná

sporákový spínač 
otočný

vypínač s popisovým polem 
řazení 1, 2, 6, 7, 1/0

zásuvka 
jednonásobná

stmívač otočný

zásuvka s dětskou 
ochranou

zásuvka jednonásobná
s dětskou ochranou

a přepěťovou ochranou

zásuvka jednonásobná
s dětskou ochranou

a přepěťovou ochranou

žaluziový ovladač 
otočný

žaluziový ovladač 
řazení 1/0+1/0

termostat analogový 
EBERLE 2T/3T

termostat digitální 
EBERLE 4T

seversky 
modrý

sněhově 
bílý

kávově 
bílý

bouřkově 
modrý

pistáciově 
zelený

limetkově 
zelený

tropicky 
oranžový

citrusově 
žlutý

pampeliškově 
žlutý

skořicově
oranžový

purpurově 
fialový

višňově 
červený

základní segment rámečku

sněhově 
bílý

antracitově 
černý

hliníkový grafitový

titanovýzlatý

boční segment rámečku / kryt 

rozměr (v×š)
82,3×93 mm

rozměr (v×š)
82,3×164 mm

rozměr (v×š)
82,3×235 mm

rozměry (v×š)
84×89 mm

rozměry (v×š)
84×160 mm

rozměry (v×š)
84×231 mm

rozměr (v×š)
82,3×164 mm

rozměry (v×š)
84×373 mm

rozměry (v×š)
84×444 mm

rozměry (v×š)
84×515 mm

rozměry (v×š)
155×160 mm

rozměry (v×š)
155×231 mm

rozměry (v×š)
155×302 mm

rozměry (v×š)
155×373 mm

rámeček dvojzásuvky
rozměry (v×š) 
115×89 mm

rozměry (v×š)
155×89 mm

rozměry (v×š)
226×89 mm

termostat digitální 
EBERLE 4T UNIVERSAL

zásuvka jednonásobná 
IP 44

vysavačová zásuvka

termostat analogový  
EBERLE 2T/3T

ONLINE  
DESIGNÉR
Vyzkoušejte,
jak by vypadaly
vypínače z OBZORU
ve Vašem interiéru.

pohybové čidlo B.E.G.pohybové čidlo B.E.G. 


