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Design, moda i technologia to główne atuty włoskich produktów. Od lat 50-tych 
XX wieku, doskonałość wzornictwa stanowi istotny element w ofercie firmy BTicino, która jest 
częścią grupy Legrand, światowego lidera w dziedzinie osprzętu elektrycznego. BTicino to marka 
ceniona w ponad 60 krajach świata, a jej siłą jest jakość i zaawansowanie technologiczne, ważne na 
równi z atrakcyjnością wizualną. Połączenie high-tech z wyrafinowaną stylistyką z jednej strony 
oraz orientacja na bezpieczeństwo, wygodę i energooszczędność z drugiej, wyznaczają kierunki 
rozwoju produktów i systemów.
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Takie podejście inspirowało rozwój unikalnych rozwiązań dla różnych apli-
kacji, wprowadzając nowe spojrzenie na systemy elektryczne. Dzięki instynktownemu wyczuciu 
innowacji, poprzez nieustanne poszukiwanie nowych form, materiałów i barw, BTicino wyróżnia 
się wszędzie tam, gdzie walory funkcjonalne łączą się z estetycznymi. Tym samym, propozycja 
BTicino stanowi odpowiedź na powszechne oczekiwanie komfortu i łatwości użytkowania, a wy- 
jątkowy design znajduje uznanie na całym świecie.
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Axolute jest innowacyjnym systemem opartym o wieloletnie doś- 
wiadczenie i know-how BTicino. Zachwyca unikalnym doborem mate- 
riałów i elementów wykończeniowych oraz wszechstronną funkcjo-
nalnością, od bezpieczeństwa po rozrywkę. Axolute to design 
i nowoczesna technologia cyfrowa dopracowane w każdym detalu, 
kwintesencja subtelnej elegancji. A przede wszystkim to możliwość 
tworzenia własnych rozwiązań. Axolute pozwala komponować 
funkcje zgodnie z indywidualnymi potrzebami, wybierać formy, ma- 
teriały i wykończenia odpowiadające specyficznemu stylowi życia, tak  
by nadać wnętrzu niepowtarzalną osobowość.





Klawisz Axial. Innowacyjne rozwiązanie utrzy-
muje klawisz w tym samym położeniu, bez względu 
na to, czy jest wciśnięty, czy nie. Dzięki temu zawsze 
pozostaje w jednej płaszczyźnie z ozdobną ramką. Umie- 
szczone centralnie oczko może być podświetlone nie-
bieską diodą, stając się wyrafinowanym detalem stylis-
tycznym i optycznym punktem odniesienia w przes- 
trzeni. Błyszcząca powierzchnia klawiszy Axolute  
w kolorach aluminium i antracytu, doskonale kompo-
nująca się z różnorodnymi materiałami ramek, nadaje 
całości czysty, ekskluzywny wygląd. Dwuwarstwowa po- 
włoka wzbogaca klawisze o efekt świetlistej głębi.

Klawisz Axial w ramce Brushed Aluminium



Klawisz Rocker. Dobrze znany moment  włą- 
czania i wyłączania, ten typowy gest przeszłości, wraca 
we współczesnej wersji. Łącznik Axolute, w ujmu- 
jących kolorach aluminium i antracytu, spaja nowoczes- 
ny design z tradycją. Dodatkowego smaku nadaje mu 
niebieskie podświetlenie diodą.



Klawisz Rocker w ramce Brushed Titanium



Klawisz Style w ramce Axolute Aluminium



Klawisz Style. Łącznik z wypukłym przyciskiem to rozwiązanie balan- 
sujące na granicy innowacji i tradycji. Klasyczny motyw pojawia się tu w nowo- 
czesnej interpretacji. Kwintesencję najwyższej jakości stanowi możliwość uroz- 
maicenia tej kompozycji luminescencyjnym akcentem, jaką daje opcjonalne  
podświetlenie chromowanego klawisza niebieską diodą LED. Zdolność harmo- 
nizowania Axolute z różnymi stylami życia pozwala użytkownikom na wybór 
najbardziej odpowiadającej im opcji. 



Klawisz Soft Touch. Wystarczy muśnięcie 
dłoni, aby włączyć światło lub regulować jego natężenie.
Ten delikatny dotyk o sprawczej mocy pozwoli kreować 
nastrój przez różnorodne kompozycje utworzone z gry 
świateł i cieni. Elegancki design Axolute podkreśla 
subtelne niebieskie podświetlenie LED, dzięki któremu 
łatwo zlokalizować łącznik w ciemności.



Klawisz Soft Touch w ramce Black Glass



Konsolka scenariuszy w ramce Gold Mat



Konsolka scenariuszy. Wyraz  
rewolucyjnego podejścia do sterowania  
urządzeniami w domu. Teraz możesz nie 
tylko włączać, wyłączać czy regulować 
oświetlenie, ale jednym ruchem spra- 
wić, że wiele urządzeń jednocześnie 
zrealizuje oczekiwane funkcje. Kombi- 
nacje tych funkcji są zaprogramowane 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
i zapamiętane. Cztery przyciski z punkto-
wymi podświetleniami czynią konsolkę  
scenariuszy Axolute swoistym  
kreatorem emocji. Przykładowo, po 
wybraniu opcji RELAX opuszczają się 
rolety, łagodnieje oświetlenie, a w tle 
słychać muzykę. Myśl od jej realizacji dzieli 
tylko dotknięcie palca.



Touch Screen. Zaawansowana technologia cyfro- 
wa, a jednocześnie intuicyjna i prosta obsługa. Wyra- 
finowana grafika umieszczonych na ekranie ikon czyni 
całość niezwykle efektowną. Oryginalne ideogramy 
Axolute dają wyobrażenie o potencjale techno- 
logicznym, który oddany zostaje w ręce użytkownika. 
Stworzenie w pełni dopasowanych do indywidualnych 
potrzeb kompozycji menu uczyni nawigację jeszcze 
łatwiejszą. Wypełnienie wnętrza muzyką, regulacja  
temperatury czy włączenie alarmu to jedynie kwestia 
wyboru ikony.    



Touch Screen w ramce Brushed Titanium





Video Display. 
Wielofunkcyjny aparat ze zintegro- 
wanym wideodomofonem bezsłu- 
chawkowym to rozwiązanie będące 
niekwesti0nowaną rewolucją. Może 
być umieszczony w dowolnym miej- 
scu w domu, nie tylko przy drzwiach. 
Dopracowany w każdym szczególe 
Video Display, wyświetlający obraz  

o wysokiej rozdzielczości na koloro-
wym ekranie LCD, ozdobiony dobraną 

do wystroju wnętrza ramką Axolute, 
tworzy nową jakość, a tym samym kończy erę 
zwykłych aparatów wideodomofonowych.   

Video Display w ramce Light Titanium





Video Station. Multimedialne cent- 
rum sterowania to integracja funkcji auto- 
matyki domowej z wideodomofonem. Pozwala 
w pełni kontrolować funkcjonowanie urzą- 
dzeń – począwszy od zapewniających bezpie-
czeństwo, po te tworzące nastrój, zarówno 
wewnątrz, jak i w otoczeniu domu. Wyrafi- 
nowany design i duży ekran LCD o dosko- 
nałej jakości obrazu sprawiają, że Video 
Station Axolute jest nie tylko interfej-
sem komunikacji między mieszkańcem a do- 
mem, ale również atrakcyjną ozdobą. 

Video Station w ramce Kristall Glass



Komoda, Gio Ponti, lata 50-te XX w.



Drewno. Ramki drewniane utrzymane są 
w stylu wnętrz o rustykalnym charakterze. Natu- 
ralnie poziome słoje jesionu, teku i wenge współ-
grają z prostokątnym kształtem ramek, podczas 
gdy ramki eliptyczne intrygują nieregularnym 
wzorem słoi klonu, wiśni i orzecha. Dzięki nim 
Axolute otacza atmosfera zmysłów, ciepłych 
uczuć i delikatny aromat wspomnień.

Klawisz Axial w ramce Ashwood

Klawisz Axial w ramce Teak



Klawisz Style w ramce Shiny Alessi Steel

Stal, Alessi. Połączenie sił BTicino  
z Alessi, światowym ekspertem w dziedzinie 
wzornictwa artykułów kuchennych, zaowoco- 
wało powstaniem serii ramek Axolute ze 
stali szlachetnej. Ich łagodna eliptyczna forma 
oraz stalowa powierzchnia dają poczucie  
najwyższego komfortu w ekskluzywnym wyda-
niu, a tańczące na nich refleksy światła wnoszą 
do kuchennej codzienności odrobinę magii.



Czajnik, Michael Grave, 
Alessi, 1985



Fotel „Vanity Fair”, 
Poltrona Frau, 1924



Skóra. Skórzane wykończenia to unikalny 
prestiż dodatków najwyższej jakości. Eliptyczne 
ramki w dwóch wersjach kolorystycznych, 
ciemnej tonacji kawy i jasnym odcieniu pias-
ku, nawiązują do stylistyki mebli zdobiących  
ekskluzywne gabinety. Elegancja i naturalność 
skórzanych wykończeń Axolute jest przy-
jemna dla oka i odczuwalna przy każdym dotyku. 

Klawisz Soft Touch w ramce Coffee Leather

Klawisz Soft Touch w ramce Sand Leather



Klawisz w ramce Carrara Marble

Klawisz w ramce Slate

          Ciemny kamień i jasny marmur 
Carrara w prostokątnych kształtach. Naturalnie 
porowata struktura surowego kamienia tworzy 
pełen napięcia kontrast z połyskiem klawiszy, 
podczas gdy gładka powierzchnia marmuru przy-
wołuje ducha doskonałości klasycznej formy. Ka- 
mienne ramki łączą nowoczesność Axolute 
z żywiołem natury, idealnie komponując się  
z prestiżowymi realizacjami architektonicznymi.

Kamień.



Stolik „Bottle”, Barber & 
Osgerby, Cappellini, 2007



Plastik. Wyjątkowy, elegancki wygląd two- 
rzywa sztucznego uwydatniony jest przez 
strukturę dwóch warstw, z których jedna na- 
daje barwę, a druga, transparentna, wydobywa 
wizualną głębię. Wyrafinowane wzornictwo 
kolorowych ramek Axolute w gamie 
Liquid reaktywuje stylistykę lat pięćdziesią- 
tych, kiedy to materiały syntetyczne, dzieło 
ludzkiej inwencji, po raz pierwszy znalazły 
zastosowanie w aranżacji wnętrz.

Konsolka scenariuszy w ramce Liquid Orange

Konsolka scenariuszy w ramce Liquid Blue Konsolka scenariuszy w ramce Liquid White



„Acrylic Bowl”, Zaha Hadis,  
Sawaya & Moroni, 2007



Szkło. Perfekcyjna czystość formy wydobyta 
z idealnej płaszczyzny prostokątnych ramek, 
o krawędziach oszlifowanych na wzór drogo- 
cennego klejnotu. Przejrzystość i szlachetna 
prostota szklanych wykończeń Axolute 
doskonale harmonizuje z nowoczesną architek-
turą, emanując magią metamorfozy kwarcowego 
piasku w kryształ. 

Klawisz Axial w ramce Blue Glass

Klawisz Axial w ramce Mirror Glass



Wazony, Venini, Wenecja,  
lata 60-te XX w.



Aluminiowe

Lakierowane

Anodyzowane

Brushed Aluminium

White Limoges

Brushed Chrome

Brushed Anthracite

Red China

Brushed Bronze

Brushed Titanium

Green Sèvres

Brushed Mercury

Blue Meissen

Silver

Ramki prostokątne



Drewniane

Szklane

Kamienne

Ashwood

Black Glass

Slate

Teak

Blue Glass

Carrara Marble

Wenge

Mirror Glass Kristall Glass



Ramki eliptyczne

Metalowe

Axolute Aluminium Axolute Anthracite Solid Black

Plastikowe

Liquid White Liquid Ivory Liquid Blue Liquid Orange Liquid Green

Shiny Gold Silver Mat Light Titanium Gold Mat



Drewniane

Alessi

Corian® 

Skórzane

Plastikowe

Liquid White Liquid Ivory Liquid Blue Liquid Orange Liquid Green

Maple

Shiny Alessi Steel

Dusk

Cherrywood

Brushed Alessi Steel

Sandstone

Walnut

Sand Leather Coffee Leather



Creatio ex materia

Axolute urzeka i inspiruje możliwością wyboru spoś-
ród ponad czterdziestu wykończeń. Ale to nie wszystko...  
Z  Axolute każdy może odkryć w sobie designera. 
Konstrukcja ramki pozwala na umieszczenie pod szkla- 
nym elementem indywidualnie dobranego materiału, na 
przykład fragmentu tapety zdobiącej ścianę, tkaniny itp. 
Co więcej, szklany element może posłużyć jako wzorzec 
do wycięcia ramki z innego tworzywa, drewna itp. To 
otwarta droga do stworzenia oryginalnych detali, które 
dodadzą wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. 

Ramka Kristall Glass



Zdejmowany szklany elementPodstawa Twoja oryginalna ramka

Wybrany materiał

Chromowane obramowanie



Axolute to możliwość dostosowania instalacji do indywidualnych oczekiwań 
również pod względem technologicznym. Co ważne, wszystkie elementy osprzętu 
stanowią estetyczną jedność.

Axolute oddaje do dyspozycji użytkownika bogatą paletę mechanizmów i inter-
fejsów o różnorodnej funkcjonalności, od zwykłego łącznika, aż do zaawansowanych 
urządzeń z ekranem. Dla przykładu, ekrany dotykowe pozwalają tworzyć oraz 
obsługiwać scenariusze integrujące działanie kilku urządzeń lub podsystemów.  
W ten sposób użytkownik dostraja działanie systemu do własnych preferencji  
i stylu życia. Podobnie jak w komputerze lub nowoczesnym telefonie komórkowym, 
z łatwością można konfigurować grafikę, ikony oraz wybierać rodzaj i mody- 
fikować treść komunikatów wysyłanych przez system.

Technologia: do usług!

Soft Touch Konsolka scenariuszyAxial



Touch Screen

Video Display

Video Display

Video Station

Video Station



Dlaczego Axolute?

Świat Axolute jest dynamiczny. Z łatwością dosto-
sowuje się do zmiany mebli, kolorów ścian czy tapet.  

Zaprezentowane funkcje automatyki domo- 
wej, oparte o technologię magistralną w syste- 
mie My Home BTicino, oznaczają wyższy  
komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. 

Nowoczesna i przyjazna technologia cyfrowa połączona z wyrafinowaną 
estetyką Axolute wnosi do Twojego domu absolutnie nową jakość życia.

Wyświetlane na ekranie LCD komunikaty o stanie systemów 
pozwalają na aktywne zarządzanie domem, a przekaz z kamer insta- 
lacji wideodomofonowej pozwala na monitorowanie otoczenia.

Automatyka domowa w systemie Axolute 
nie jest jedynie biernym wykonawcą poleceń. 
Nowoczesne urządzenia zapewniają komfort 
interaktywnej komunikacji.

Aby uzyskać harmonijne połączenie 
z wystrojem wnętrza, wystarczy wy- 
mienić dotychczasowe ramki na 
inne, odpowiadające nowej koncepcji.





          Informacja techniczna  
          o produktach:

0 801 133 084

PL 2008 12 001

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
www.axolute.pl


