
VALENA LIFE/ALLURE
ПРЕОБРАЗИ
ЖИВОТА СИ



VALENA LIFE
ДЕТАЙЛЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

ФИНЕС

ЧУВСТВЕНОСТ

ИГРА СЪС СВЕТЛИНАТА

ИЗТЪНЧЕНОСТ

VALENA LIFE
ПРЕОБРАЗИ
ДЕНЯ СИ

ДИЗАЙН

Фините извивки на ключа и 
деликатността на линиите придават 
ефирност на продукта.  
Идентичността на Valena Life се крие 
преди всичко в нейните детайли.
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VALENA ALLURE
ИКОНА В ДИЗАЙНА

Valena Allure представлява иновация в дизайна и формата. 
Извивките съблазняват и придават  

изисканост и модернистичност. 
Гамата е идеалният избор за иновативни личности.

СВЕЖЕСТ

ИЗВИВКИ

ОРИГИНАЛНОСТ

ПРОМЯНА

ИНОВАТИВНОСТ

ПРЕОБРАЗИ
СЕТИВАТА СИ

VALENA ALLURE

ДИЗАЙН
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ЧЕРНОТО
Е НОВОТО
БЯЛО
Елегантно и изискано, черното навлиза във вашия интериор.
Черният цвят придава характер и добавя декоративна нотка.

ЦВЕТОВЕ

МОДЕРНО ЧЕРНО
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Valena Life - Черен мат Valena Allure - Черен мат
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VALENA LIFE/ALLURE
МОДЕРНО ЧЕРНО

ЦВЕТОВЕ

Добавете дискретни нотки черен цвят, той е шикозен и лесно пасва на 
други метални или дървени финиши. Създайте елегантност с естествен 
материал. Украсете стените си с истински метал или дърво..

Тъмно дърво
Черен мат

Графит

Мед
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Тъмна стомана

Кожа

Орех

7

Черен мат
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VALENA LIFE/ALLURE
АЛУМИНИЕВ ЩРИХ

ЦВЕТОВЕ

Модерна и изискана, колекцията алуминий флиртува с индустриалния дизайн.
Неговият суров, минималистичен стил има максимално визуално въздействие.

Алуминий

Инокс
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Стомана

9

Алуминий
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VALENA LIFE/ALLURE
ВЕЧНАТА КЛАСИКА

ЦВЕТОВЕ

Просто. Фино. Цветове и дизайн, които лесно се сливат с вашия интериор.
Истинската класика се простира отвъд прищявките на отминаващите тенденции.
Изчистен вид, само с нотка мистерия. Красотата се крие в детайлите.

Перла

Крем

Бяло
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Бяло

Крем

Перла
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VALENA LIFE/ALLURE
МОДЕРНИ ТОНОВЕ

ЦВЕТОВЕ

Стимулиращи цветове и щампи от естествени материали украсяват 
вашия интериор и му придават динамичен характер.
Меките извивки ви позволяват да развихрите напълно фантазията си.

Теракота

Адриа

Светло дърво

Лайм
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Нарцис злато

Нарцис хром
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VALENA ALLURE
ИСТИНСКИ СТИЛ

ЦВЕТОВЕ

Тази колекция представя истински материали, включително 
естествен мрамор, с безупречен завършек. Изтънченият й избор 
подчертава престижа на вашия интериор и изразява вкуса ви.

Бяло огледало
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Бяло стъкло

Дворцов мрамор
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АТМОСФЕРА
ИНДИВИДУАЛНА

ФУНКЦИИ

Oтпускаща атмосфера  
или също толкова 
активна колкото и 
вашия ден?
Създайте атмосфера с 
Valena за всеки един 
момент.

ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ С ИНДИКАТОР 
Насладете се на свободата да 
управлявате осветлението си от две 
различни точки 

ЕЛЕКТРОНЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ
Регулирате и наблюдавате 
температурата в стаята с абсолютна 
точност.

ДИМЕР С БУТОН
Само с едно докосване, адаптирате 
интензитета на светлината според 
настроението си.

БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОСВЕТЛЕНИЕТО И КОНТАКТИТЕ  
Интуитивно, но свързано решение 
във ваша услуга, само с едно 
докосване.

Всички продукти се предлагат в дизайн  
Valena Life и Valena Allure
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ПЛАНЕТА
ПО-ЧИСТА

ФУНКЦИИ

Бъдете отговорни към 
планетата и портфейла 
си. Намалете разхода 
на електроенергия 
с Valena и живейте 
природосъобразно. ТЕРМОСТАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ
Уютно топло или по-хладно?  
Вашият комфорт е на една ръка 
разстояние и точно под краката ви.

КЛЮЧ ЗА ЩОРИ 
Твърде светло или недостатъчно 
светло? Лесно вдигате или сваляте 
щорите, само с едно докосване на 
ключа.

ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ
Практичен и енергоспестяващ, 
датчика за движение включва 
светлината, само когато е 
необходимо.

Всички продукти се предлагат в дизайн  
Valena Life и Valena Allure

EN ATTENTE VISUEL

18

ОСНОВЕН СЦЕНАРИЕН КЛЮЧ 
“ИЗЛИЗАМ/ПРИБИРАМ СЕ» 
Излизате? Уверете се, че може да 
изключите цялото осветление само 
с едно докосване на този безжичен 
ключ.
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ДОМ
СВЪРЗАН

ФУНКЦИИ

Valena Life/Allure  
with Netatmo,  
вашият свързан дом 
се подчинява на 
командите ви. 
Определете поведението 
на дома си. Вашият дом 
ви помага да спестявате 
енергия, и да осигурите 
безопасността на 
семейството си.

БЕЗЖИЧЕН СЦЕНАРИЕН КЛЮЧ 
«ИЗЛИЗАМ/ПРИБИРАМ СЕ»
Само с едно докосване на бутона 
«Излизам», гасите осветлението и 
спускате щорите, когато излизате.

БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ  
«ЗАСПИВАНЕ/СЪБУЖДАНЕ»
Време за лягане? Спуснете щорите и 
изключете цялото осветление само с 
едно действие.

СВЪРЗАН КОНТАКТ
Следите електроконсумацията,
управлявате от разстояние електроуредите 
и получавате известия в случай на 
проблем чрез приложението.

APP HOME + CONTROL 
Лесно и интуитивно, приложението 
HOME+CONTROL ви дава възможност 
да управлявате дома си от 
разстояние и при пълна безопасност.

ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Използвайки гласови команди, може да управлявате инсталацията си без да 
си мърдате пръста, благодарение на предпочитаните гласови асистенти.

Всички продукти се предлагат в дизайн  
Valena Life и Valena Allure
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РАЙ
БЕЗОПАСЕН

ФУНКЦИИ

Осигурете 
спокойствието си 
с нашите сигурни 
продукти, за да 
защитите дома и 
семейството си. КОНТАКТ С ДЕТСКА ЗАЩИТА

Притесняват ви любопитните малки 
пръстчета? Монтирайте контакт, 
който не застрашава безопасността 
на децата ви.

КЛЮЧ IP44
Устойчив на водни пръски ключ,
идеален за вашата баня или  
покрита тераса.

КЛЮЧ С ФЕНЕРЧЕ
Запазете спокойствието си когато 
токът изгасне - монтирано на стената, 
това устройство се включва и може 
да се използва като фенерче.

АВТОМАТИЧЕН КЛЮЧ СЪС СЕНЗОР 
ЗА ДВИЖЕНИЕ
Движение в тъмното? Сензорът за 
движение осветява пътя ви.

Всички продукти се предлагат в дизайн 
 Valena Life и Valena Allure
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СЕНЗАЦИЯ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

ФУНКЦИИ

Без повече излишни 
адаптори. Презаредете 
лесно мобилните си 
устройства с  
Valena USB контакти.

КОНТАКТ 2Р+Е С USB ТИП С
Презаредете устройствата си, за да 
имате отново връзка със света - без 
да се суетите и да търсите свободен 
контакт.

ДВОЕН USB КОНТАКТ ТИП С
Заредете устройствата си тип USB С.  
Бъдете подготвени за бъдещето.

КОНТАКТ С USB ТИП А + USB ТИП С
USB A или USB C, защо да избирате? 
Заредете мобилните си устройства в 
единия или другия контакт или в 
двата едновременно.

USB ТИП С, С МОЩНОСТ 30W
За бързо зареждане на всякакъв вид 
мобилни устройства, включително 
компютри.

Всички продукти се предлагат в дизайн  
Valena Life и Valena Allure
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СВЯТ
ПО-УМЕН 

ФУНКЦИИ

Valena пренася света 
на върха на пръстите 
ви, включително 
лесния обмен на 
информация между 
вашите устройства.
Да си свързан никога 
не е било по-лесно!

ДВОЕН USB ТИП-С КОНТАКТ
Батерията ви пада? Нямате свободни 
контакти? Valena е вашето решение.

BLUETOOTH АУДИО АДАПТЕР
Свържете безжично аудио 
устройствата си с високоговорителите, 
- след това се отпуснете и се 
насладете на звука. 

RJ 11 + RJ 45
Без да му мислите, вкарайте 
мултимедия във всяка стая в дома ви.

Всички продукти се предлагат в дизайн 
Valena Life и Valena Allure
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HDMI РОЗЕТКА
Осигурете си винаги висококачествена 
връзка между устройствата.
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ДОМ
ПО-УМЕН 

ФУНКЦИИ

MyHome_Up* ще 
оживи дома ви чрез 
гама от продукти, които 
свързват устройствата 
помежду им и така ви 
дават възможност да 
създадете желаната 
атмосфера, когато 
поискате.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ  
И ЩОРИ

HOMETOUCH 7”
Панел със сензорен екран

УПРАВЛЕНИЕ НА СЦЕНАРИИ

MyHOME_Up App

Всички продукти се предлагат в дизайн  
Valena Life и Valena Allure

*MyHOME_Up е интегрирана модулна домашна система за 
автоматизация, базирана на BUS технологията с 2-жилен 
кабел, която предлага интелигентни решения по отношение 
на:
- комфорт, благодарение на персонализирана настройка на 
осветление, щори, температура и музика във всяка стая.
- безопасност, предотвратяване на влизане с взлом
- управление на потреблението и спестяване на 
електроенергия.

MyHOME_Up е отворена система, която може да се интегрира 
със системи и устройства на други марки за надграждане с 
допълнителни функции.

KitchenGround �oor +

Music

Coloured light

Light

Rolling shutter
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Легранд България ЕООД  
София 1766
Младост 4, Бизнес Парк 
София, сгр. 7А
тел: 02 489 92 97

www.legrand.bg

youtube.com/user/legrand

Legrand Bulgaria

pinterest.com/legrandgroup


