
Przegląd produktów
do aranżacji wnętrz



▪ Przyciski i panele ścienne

▪ Osprzęt elektryczny

▪ Ramki i stojaki do tabletów

▪ Mediaporty i wyposażenie biura

Podział produktów



Przyciski i panele
dla każdego typu instalacji elektrycznej

W swojej ofercie posiadamy przyciski i panele ściennie trzech producentów: Black Nova (Włochy),

CJC Systems (Belgia) oraz Ekinex (Włochy), należących do światowej organizacji KNX Association,

dlatego ich produkty są zgodne z największym na świecie standardem automatyki budynku - KNX.

Dodatkowo, część z nich posiada rozwiązania do klasycznej instalacji elektrycznej, systemów

automatyki 24V, a także wykorzystujące protokoły Crestron lub Modbus. Nasza oferta, poza

wyjątkowym designem, pozwala nam dostarczać urządzenia do każdego rodzaju instalacji.



Black Nova – wprowadzenie

People. Passion. Purpose.

Te trzy filary reprezentują motto firmy Black Nova. Firmę tworzą specjaliści od

prostego i wyrafinowanego designu oraz innowacyjnej technologii. Podczas

projektowania oraz produkcji paneli sterujących starają się stworzyć idealną

mieszankę tych dwóch elementów, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika

we wszystkich zmysłach i wymiarach.

Dostępne serie urządzeń:

ARIA ALBA



Black Nova – ARIA

▪ Termostat z wbudowanym czujnikiem temperatury i 

wilgotności lub panel przyciskowy (sensoryczny)

▪ Panel przyciskowy do max. 12 przycisków

(dowolny układ)

▪ Podświetlenie RGB

▪ Prosta forma



Black Nova – ARIA

Warianty kolorystyczne

Dostępne protokoły komunikacyjne

http://www.automatykabudynku.pl/black-nova/aria/

więcej informacji na stronie -

http://www.automatykabudynku.pl/black-nova/aria/


Black Nova – ALBA

▪ Termostat z wbudowanym czujnikiem temperatury i 

wilgotności lub panel przyciskowy (mechaniczny)

▪ Panel przyciskowy do max. 12 przycisków

(dowolny układ)

▪ Podświetlenie RGB

▪ Wykończenie w szkle lub metalu



Black Nova – ALBA

Warianty kolorystyczne

więcej informacji na stronie -

http://www.automatykabudynku.pl/black-nova/alba/

Dostępne protokoły komunikacyjne

http://www.automatykabudynku.pl/black-nova/alba/


CJC – wprowadzenie

Belgijska firma CJC Systems projektuje wyjątkowe przełączniki i ramki do

gniazd elektrycznych. Ich produkty wyróżniają się szczególnym designem.

Sensoryczne przyciski doskonale odnajdą się w nowoczesnych projektach,

natomiast klasyczne mechanizmy oraz „amerykańskie dźwignie” idealnie

uzupełnią klasyczne wnętrze lub w stylu retro.



CJC – LUCIA

▪ Przycisk sensoryczny – do 4 pasków LED

▪ Różne funkcje zaprogramowania przycisku, m.in.

kliknięcie pojedyncze/podwójne, przytrzymanie, swipe

▪ Możliwość programowej zmiany koloru paska LED

▪ Występuje we wszystkich wariantach kolorystycznych

▪ Brak czujnika temperatury!

Dostępne protokoły komunikacyjne:

24V



CJC – LISA

▪ Różne kombinacje do 4 przycisków

▪ Zasilanie 230 V

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w standardowych puszkach elektrycznych (CARRE)

230V

Dostępne warianty:

Dostępne protokoły komunikacyjne:



CJC – ANNA

▪ Różne kombinacje do 7 dźwigienek

▪ Podwójna funkcja każdego przycisku

▪ Diody LED jako opcja

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w standardowych puszkach elektrycznych (CARRE)

24V

Dostępne warianty:

Dostępne protokoły komunikacyjne:



CJC – ZITA

▪ Różne kombinacje do 4 okrągłych przycisków

▪ Podwójna funkcja każdego przycisku

▪ Diody LED jako opcja

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w standardowych puszkach elektrycznych (CARRE)

24V

Dostępne warianty:

Dostępne protokoły komunikacyjne:



CJC – MONA

▪ Różne kombinacje do 4 kwadratowych przycisków

▪ Podwójna funkcja każdego przycisku

▪ Diody LED jako opcja

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w standardowych puszkach elektrycznych (CARRE)

24V

Dostępne warianty:

Dostępne protokoły komunikacyjne:



CJC – LARA

▪ Różne kombinacje do 4 płaskich przycisków

▪ Podwójna funkcja każdego przycisku

▪ Diody LED jako opcja

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w standardowych puszkach elektrycznych (CARRE)

24V

Dostępne warianty:

Dostępne protokoły komunikacyjne:



CJC – LOLA

▪ Różne kombinacje do 4 płaskich przycisków

▪ Podwójna funkcja każdego przycisku

▪ Diody LED jako opcja

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w standardowych puszkach elektrycznych (CARRE)

24V

Dostępne warianty:

Dostępne protokoły komunikacyjne:



230V

CJC – NINA

▪ Różne kombinacje do 2 dźwigni (4 dla BANDE)

▪ Rozwiązanie RETRO do klasycznych wnętrz

▪ Diody LED jako opcja (tylko w wersji KNX)

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w standardowych puszkach elektrycznych (CARRE)

Dostępne warianty:

Dostępne protokoły komunikacyjne:



CJC – warianty kolorystyczne



Ekinex – wprowadzenie

Motto firmy Ekinex – „Where technology meets design” – znajduje odzwierciedlenie

w rzeczywistości. Produkty tej marki odznaczają się wspaniałym, nowatorskim

wzornictwem, połączonym z najwyższej jakości elektroniką. Doświadczony

zespół projektantów i inżynierów Ekinex stworzył linię wyłączników i paneli

sterujących, które ucieleśniają esencję włoskiego designu.

Dostępne serie urządzeń:

Seria FF Seria 71Seria 20venti



Ekinex – seria 20venti

▪ Dostępne urządzenia – termostat, przycisk 4-krotny, 

5-krotny, 8-krotny, 10-krotny

▪ Panele przyciskowe z czujnikiem temperatury

▪ Diody statusowe RGB

▪ Dostępne dwa rodzaje ramek (DEEP, SURFACE)

▪ Możliwość nadrukowania symboli

▪ Duża różnorodność materiałów oraz kolorów

▪ Możliwość montażu kilku urządzeń w jednej ramce 

(np. 2 przyciski lub przycisk z gniazdami)



Rodzaje ramek

więcej informacji na stronie -

http://www.automatykabudynku.pl/ekinex/seria-20-venti/

Dostępne protokoły komunikacyjne

Ekinex – seria 20venti

Układy klawiszy

http://www.automatykabudynku.pl/ekinex/seria-20-venti/


▪ Dostępne urządzenia – panel z wyświetlaczem, 

termostat, przycisk 8-krotny lub przycisk 12-krotny

▪ Panele przyciskowe z czujnikiem temperatury

▪ Diody statusowe w dwóch wariantach –

zielono-niebieskie lub biało-czerwone

▪ Opcjonalnie dostępne różne rodzaje ramek

▪ Możliwość nadrukowania symboli

▪ Duża różnorodność materiałów oraz kolorów

Ekinex – seria FF



Rodzaje ramek

więcej informacji na stronie -

http://www.automatykabudynku.pl/ekinex/seria-ff/

Dostępne protokoły komunikacyjne

Ekinex – seria FF

Układy klawiszy

http://www.automatykabudynku.pl/ekinex/seria-ff/


▪ Dostępne urządzenia – termostat, przycisk 8-krotny

▪ Panele przyciskowe z czujnikiem temperatury

▪ Diody statusowe w dwóch wariantach –

zielono-niebieskie lub biało-czerwone

▪ Opcjonalnie dostępne różne rodzaje ramek

▪ Możliwość nadrukowania symboli

▪ Duża różnorodność materiałów oraz kolorów

▪ Możliwość montażu kilku urządzeń w jednej ramce 

(np. 2 przyciski lub przycisk z gniazdami)

Ekinex – seria 71



Rodzaje ramek

więcej informacji na stronie -

http://www.automatykabudynku.pl/ekinex/seria-71/

Dostępne protokoły komunikacyjne

Ekinex – seria 71

Układy klawiszy

http://www.automatykabudynku.pl/ekinex/seria-71/


Ekinex – warianty kolorystyczne

Plastik

Plastik metalizowany

Metal

FENIX NTM



Osprzęt elektryczny
rozwiązania standardowe i customowe

Producenci - Black Nova (Włochy), CJC Systems (Belgia) oraz Ekinex (Włochy) - w swojej ofercie

posiadają również kompletny osprzęt elektryczny lub, w zależności od producenta, wyłącznie ramki

do gniazd elektrycznych oraz niskoprądowych. Posiadamy rozwiązania standardowe w różnych

wariantach, jak również wersje customowe. Wszechstronność naszej oferty zapewnia spójny design

wszystkich elementów instalacji elektrycznej lub automatyki budynku.



Black Nova

▪ Rozwiązania standardowe

▪ Rozwiązania customowe

Materiał: szkło

Materiał: szkło lub metal (wyłącznie realizacje projektowe)



CJC – ARNO 

▪ Aluminiowa ramka od 1 do 5 gniazd

▪ Dla modułów Bticino Living, light and Lighttech

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w puszkach Bticino 503 (wariant BANDE)       

lub standardowych (CARRE)

CARRE

BANDE



CJC – NERO

▪ Aluminiowa ramka od 1 do 5 gniazd

▪ Dla wszystkich gniazd w standardzie 55

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w standardowych puszkach elektrycznych



CJC – VICTOR 

▪ Aluminiowa ramka od 1 do 5 gniazd

▪ Dla modułów PEHA Concept 45 and Legrand Mosaic

▪ Występuje we wszystkich dostępnych kolorach

▪ Montaż w standardowych puszkach elektrycznych

▪ Wersja Flatline – wyjątkowo cienka ramka 2mm (opcja)

CARRE

ROUND



Ekinex – serie 

▪ NF (bez ramki)

Materiał: pełna paleta kolorów i materiałów (kolor przykładowy: GBQ)

▪ FLANK (szerokie ramki boczne)

Materiał: pełna paleta kolorów i materiałów z wyjątkiem FENIX (kolor przykładowy: GBB)

▪ FORM (cienka ramka zewnętrzna)

Materiał: pełna paleta kolorów i materiałów z wyjątkiem FENIX (kolor przykładowy: GBR)



▪ SURFACE (płaski montaż z szeroką ramką zewnętrzną)

Materiał: pełna paleta kolorów i materiałów z wyjątkiem plastiku (kolor przykładowy: GBS)

▪ DEEP (w pełni obudowana wersja NF, nieco głębsza)

Materiał: pełna paleta kolorów i materiałów (kolor przykładowy: GBU)

▪ Rozwiązania customowe

Na indywidualne zapytanie, np. większe ilości otworów (wybrane materiały),

inny układ otworów (w celu połączenia z przyciskami), etc.

Ekinex – serie 



Koncepcja firmy DISPLINE łączy doskonałość w obróbce CNC z nowoczesnym designem oraz

przyjazną funkcjonalnością. Projekt, rozwój technologii wytwarzania, produkcja i montaż odbywają

się pod jednym dachem. Dzięki temu producent zapewnia produkty wysokiej jakości, które oferują

kreatywny i wyjątkowy design.

Ramki naścienne
oraz stojaki do tabletów



Companion Wall

▪ Proste i ekonomiczne rozwiązanie

▪ Frezowane aluminium malowane proszkowo

▪ Kolorystyka: biały i czarny (inne kolory na zamówienie)

▪ Przewód ładujący ukryty w obudowie

▪ Magnetyczne zdejmowanie ze ściany z opcją zabezpieczenia 

antykradzieżowego

▪ Kompatybilna z tabletami Apple oraz Samsung (wybrane modele)



Dame Wall

▪ Subtelna linia i precyzyjne dopasowanie

▪ Frezowane aluminium anodowane

▪ Kolorystyka: aluminium, czarny oraz biały (lakierowany)

▪ Przewód ładujący ukryty w obudowie

▪ Magnetyczne zdejmowanie ze ściany z opcją zabezpieczenia 

antykradzieżowego

▪ Kompatybilna z tabletami Apple oraz Samsung (wybrane modele)



Companion Table

▪ Prosty i stabilny stojak na tablet

▪ Kolorystyka: biały i czarny (inne kolory na zamówienie)

▪ Możliwość zamontowania na stałe do blatu

▪ Zabezpieczenie antykradzieżowe na kluczyk lub śruby

▪ Kompatybilny z tabletami Apple oraz Samsung (wybrane modele)



Dame Stand

▪ Subtelny i elegancki uchwyt na tablet

▪ Kolorystyka: aluminium, czarny oraz biały (lakierowany)

▪ Przewód ładujący ukryty w obudowie

▪ Mocowanie do stołu lub blatu za pomocą śrub

▪ Kompatybilny z tabletami Apple oraz Samsung (wybrane modele)



Mediaporty
oraz wyposażenie przestrzeni biurowej

Eksportująca na cały świat firma BACHMANN specjalizuje się w tworzeniu urządzeń

zapewniających szybki i wygodny dostęp do energii elektrycznej i innych mediów w naszym

codziennym życiu, niezależnie gdzie się znajdujemy: w naszej własnej kuchni, biurze, poczekalni do

lekarza, czy w hotelu. Produkty firmy Bachmann wielokrotnie zostały nagradzane za design, jakość

oraz funkcjonalność.



Bachmann

Rozwiązania techniczne zostaną zaprezentowane po wyborze linii 

produktowej oraz doprecyzowaniu oczekiwań funkcjonalnych.  

Wszystkie prezentowane rozwiązania są w pełni konfigurowalne 

pod względem zastosowanych w nich gniazd (ponad 100 wersji 

modułów Keystone, m.in.: USB 2.0/3.0, HDMI, VGA).
(informacje na temat standardowych wykonań oraz możliwych konfiguracji dostępne w katalogu głównym)

Ilekroć w opisie mówi się o ilości modułów należy przez to 

rozumieć ilość gniazd/elementów, które można zastosować w 

danej kasecie. Ikony informują o możliwych do wyboru gniazdach.

Kolorystyka podana dla poszczególnych wykonań stanowi 

standardową ofertę. Wszystkie mediaporty, przy zachowaniu 

MOQ mogą być dostarczone w wybranym kolorze z palety RAL 

(ponad 200 kolorów).

Gniazda zasilające UTE

Ładowarka USB

Moduł Keystone –
indywidualny dobór 



Top Frame

▪ Idealne dopasowanie do powierzchni.

▪ Możliwość fornirowania pokrywy w kolorze blatu

▪ Ilość modułów: X-Large – do 8

Medium - do 4

▪ Kolorystyka: szary metaliczny (alu), antracyt, czarny 

(anodowane lub malowane proszkowo)



Coni

▪ Niewielka głębokość montażu – 56 mm

▪ Ilość modułów: Large - do 6

Small - do 3

▪ Kolorystyka: szary metaliczny (alu), antracyt, czarny, 

biały, stal nierdzewna szczotkowana



Power Frame Cover

▪ Nowoczesna forma, maksimum funkcjonalności

▪ Ilość modułów: Small - do 3

Medium - do 4

Large - do 6

▪ Kolorystyka: szary metaliczny, czarny, biały, stal (small),

stal nierdzewna (medium oraz large)



Kapsa

▪ Minimalistyczna forma do montażu w pionie

▪ Ilość modułów: Small - do 3

X-Small - do 2

XX-Small - do 1

▪ Kolorystyka: czarny, biały (malowane proszkowo),

stal nierdzewna, aluminium anodowane



Desk 2 i Desk 2 Alu Black

▪ Wygoda użytkowania dzięki ustawieniu pod kątem

▪ Ilość modułów: od 3 do 6 w zależności od konfiguracji

(elastyczna konfiguracja na życzenie)

▪ Kolorystyka: aluminium anodowane, czarny, biały,



Elevator

▪ Dostęp do mediów za jednym kliknięciem

▪ Ilość modułów: do 3 

▪ Kolorystyka: szary metaliczny, stal nierdzewna



Venid

▪ Wyjątkowe wzornictwo do dużych stołów 

konferencyjnych

▪ Ilość modułów: 2x po 4 moduły

▪ Kolorystyka: czarne aluminium anodowane, 

wypełnienie płytą meblową



Power Frame

▪ Idealny do części technicznej

▪ Ilość modułów: Small - do 3

Medium - do 4

Large - do 6

▪ Kolorystyka: szary, czarny, biały, stal nierdzewna



Conference

▪ Wyrafinowane i subtelne rozwiązanie

▪ Ilość modułów: Medium - 4

X-Large - 8

▪ Kolorystyka: szary, kamień księżycowy, 

chromowane



Twist

▪ Uniwersalny do każdego wnętrza

▪ Ilość modułów: do 2

▪ Kolorystyka: stal nierdzewna, mat –biały, -czarny, -

chrom



PIX

▪ Pojedynczo lub w dowolnej kombinacji

▪ Ilość modułów: 1

▪ Kolorystyka: szary, czarny, biały, dodatkowo: 

niebieski, żółty, różowy, czerwony, zielony



Zarządzanie przewodami

▪ Rozciągliwe, elastyczne i trwałe 

▪ Długość: od 70 do 100cm

▪ Kolorystyka: czarny, srebrny



INTUBLU

▪ Zamień powierzchnie i meble w głośniki

▪ Brak widoczności głośników i kabli

▪ Najwyższa jakość dźwięku



iotspot

▪ 2 w 1 – mediaport i inteligentne zarządzanie 

miejscem pracy

▪ informacja o wykorzystaniu zasobów

▪ Intuicyjna aplikacja



Independent Monitor

▪ Niezależna i elastyczna praca zespołowa

▪ Ustaw w dowolnym miejscu

▪ Długa żywotność baterii 

▪ Regulacja wysokości



Ramię monitora ZG1

▪ Wysoka ładowność do 11 kg

▪ Czyste biurko dzięki ukrytym kablom

▪ Elastyczne pozycjonowanie

▪ Kolory: czarny, biały



Strefa dla architekta

Katalogi elektroniczne wszystkich producentów 

dostępne są na naszej stronie internetowej

w strefie dla architekta.

Do pobrania

http://www.automatykabudynku.pl/strefa-dla-architekta/
http://www.automatykabudynku.pl/strefa-dla-architekta/


www.el-team.com.pl

www.automatykabudynku.pl

Dziękuję za uwagę!

http://www.el-team.com.pl/
http://www.automatykabudynku.pl/

