
viaţa mea este plină de
,

fineţe divertismentculoare





LIVINGLIGHT.
UN SINGUR NUME,
SOLUŢII INFINITE.



Rectangular, eliptic sau plat.
Când dorinţele tale ţin de stil,  
acesta poate avea un singur nume.

Living Light luminează acele momente speciale din viaţa ta şi îţi oferă un 
design inovator. Pătrunde în lumea sa şi vei găsi acolo tot ce ţi-ai dorit.



FORMĂ ELIPTICĂ FORMĂ RECTANGULARĂ



Un singur nume  
pentru libertatea deplină de a combina
întrerupătoarele şi formele dorite.
Ideile tale se bucură de libertate maximă.
Alege finisajele întrerupătoarelor
fie că preferi FORMA ELIPTICĂ
sau FORMA RECTANGULARĂ.





Un singur nume
pentru finisaje şi culori noi,
care crează efecte unice.



viaţa mea este senină

,





KRISTALL Gri Londonez,
taste antracit

SILK Club,
taste aluminiu

Deep portocaliu,
taste albe



Un singur nume
pentru un design strălucitor
care îţi luminează ziua.



viaţa mea este unitate





MeTAL Crom,
taste comandă basculantă albă 

COMANDĂ AXIALĂ 
Design-ul inovator 
asigură o suprafaţă 
plană pentru eleganţa 
simetrică maximă.

COMANDĂ BASCULANTĂ 
Comanda clasică reinventată 
şi adaptată noilor tendinţe.

ReFLeXe
Nuanţele metalice ale
formelor, care se joacă cu
lumina pentru a vă pune în 
valoare locuinţa.

LeD
Lumini care vă  
ghidează mişcările  
şi vă luminează 
toate spaţiile.

MeTAL Ice Gold,
taste comandă axială antracit





LIVINGLIGHT AIR.
NEAŞTEPTAT DE PLAT,
INCREDIBIL DE
SPECTACULOS.



LIVINGLIGHT AIR alb perlat,
taste axiale albe



GOLD MAT,
tastă comandă axială aluminiu

LAVA,
tastă comandă axială antracit

RAMAGe,
tastă comandă axială antracit

STRIpeS,
tastă comandă axială aluminiu

Adaugă unicitate spaţiului tău, cu designul exclusivist al LIVINGLIGHT AIR.
Alege un aspect cu finisaj metalic sau cu un model rafinat.
Pune în valoare spaţiul cu ajutorul ramei extrem de subţiri şi alinierii elegante a
noilor comenzi axiale.





UN SINGUR NUME  
PENTRU O EVOLUŢIE
A TEHNOLOGIEI. 
PERFECTĂ PENTRU
NEVOILE TALE. 
PENTRU PREZENT ŞI 
PENTRU VIITOR.



viaţa mea este confort



Noile variatoare de intensitate a luminii, adecvate pentru orice sursă
de lumină, chiar şi pentru cele care sunt conform noilor standarde ale  
mediului înconjurător.

Acum poţi alege intensitatea luminii, fără griji.



Un singur nume pentru 
o adaptare uşoară.
Wireless.

Acum ai libertatea de a fi în pas cu
lumea în continuă schimbare.



viaţa mea este libertate





TWIN SKY,
comandă radio

GOLD MeTAL,
comandă radio 
a scenariilor

TeLeCOMANDĂ
peNTRU 
pROGRAMARe  
RADIO

MeTAL TITANIU,
variator cu comandă radio



Un singur nume
pentru a adăuga calitate şi a controla consumul.

Monitorizarea consumului la îndemână.



viaţa mea este mediul





eCRAN TACTIL cu indicarea consumului de energie,
LIVINGLIGHT AIR cu ramă nichelată

GReeN SWITCH antracit,
LIVINGLIGHT AIR cu ramă nichelată



Un singur nume
pentru sistemul video de acces
cu un finisaj rafinat  
care se potriveşte perfect  
cu stilul locuinţei tale

Noul Ecran Video vă
permite să aveţi locuinţa sub
control. Totul într-o siguranţă deplină.



viaţa mea este seninătate

,





eCRAN VIDeO alb,
ramă GLOSSY Sunset

CAMeRĂ VIDeO albă,
ramă GLOSSY Sunset





UN SINGUR NUME 
PENTRU O LOCUINŢĂ
CARE RĂSPUNDE
NEVOILOR VIEŢII TALE. 
DEOARECE ACUM 
LOCUINŢA TA 
ESTE INTELIGENTĂ.



viaţa mea este divertisment



BTicino este autorul manualului automatizării locuinţei:  
lăsaţi-vă răsfăţaţi de cunoscători.

Cu Living Light poţi controla oricând momentele de relaxare, siguranţa şi divertisment.



Un singur nume care 
defineşte conceptul de  
automatizare BTicino. 

este atât de simplu.



viaţa mea este domotica



SIGURANŢA

ECONOMIA DE
ENERGIE

CONFORT
ŞI MULTIMEDIA

CONTROL LOCAL 
ŞI LA DISTANŢĂ 

Alarmă cu senzor de
prezenţă şi cameră de

supraveghere video

Întrerupătorul ecologic
opreşte automat iluminatul

când ieşiţi din cameră.
Aprindeţi lumina

numai când este necesar!

Noile prize
cu posibilitate de 

pornire şi oprire a curentului 
cu ajutorul

unui întrerupător.

Stop & Go Salvavita
(echipament de protecţie

pentru curent rezidual)
pentru reluarea automată a

alimentării în caz de
supratensiune.

Aparatura electrocasnică 
îşi va relua

funcţionarea!

Un sistem de control
şi siguranţă pentru locuinţa ta,

accesibil permanent  
de la calculatorul personal, 
tabletă şi telefonul mobil.

Noi dispozitive care permit
reglarea optimă a luminii  

şi controlul volumului  
muzicii de fundal.

Senzorul pentru gaz vă
permite monitorizarea

locuinţei în orice
moment şi raportează
orice scurgere de gaz.



eCRAN TACTIL,
Ramă rectangulară MĂTASE

AFIŞAJ LOCAL,
Ramă rectangulară MĂTASE



Petrol - PT Palladium - PL Gold mat - OF Nichel mat - NK

Lava - NL Alb perlat - PR Moonlight silver - GL

Stripes - SPRamage - RM Greek - GK Net - NE

Neutru

Lucios

Park - PK Square - SQ Brick - RK Avenue - AE

Club - CB

Verde - VD Portocaliu - OD Albastru - AD

Gri londonez - KF Aquamarine - KA Cold grey - KG

Antracit - AR Alb - BI Aluminiu - TE

Cire� - LCA Bambus - LBA Nuc - LNC

Decor

LIVINGLIGHT AIR

Ice gold - OA Bronz - BZ Nichel - NS

Native - NA Argintiu - AG Oţel �lefuit - ACS

Metal

Natural

Rame rectangulare

Mătase

Deep

Kristall

Neutru

esenţe

Rame rectangulare



La solicitarea clientului, ramele 
LIVING LIGHT pot fi furnizate cu 
decor personalizat. 
Fiecare marcă poate consta din 
una sau două culori. 
Solicitările, pentru o cantitate 
minimă de 20 de bucăţi, trebuie 
înaintate prin intermediul 
distribuitorului de materiale 
electrice.

Antracit - AR Alb - BI Aluminiu - TE

Cire� - LCA Arţar - LAE Stejar - LRW

Neutru

esenţe

Rame personalizate

Gold - OC Oţel închis - AC Titaniu - TC Crom - CR

Siena - SIGrafit - GF Marrakech - MA Cordoba - CO

Grape - GP Citron - CT Sunset - SS

Bronz - TBMaro - TW Sky - TS

Fumuriu - SM Colonial - CL  Tight - TG

Rame eliptice

Twin

Metal

Natural

Glossy

Classy



slim

colourful entertainment

Fotografiaţi Codul QR, aflaţi mai mult despre soluţiile Living Light pe www.bticino.com.
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