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Neomylně svůj

ve standardních řazeních i s možností signa-
lizace a orientace, spínače žaluziové a karto-
vé, stmívače osvětlení a spínače automatické 
se snímačem pohybu. Zásuvky jednonásob-
né a dvojnásobné s natočenou horní dutinou, 
zásuvky s ochranou před přepětím, televizní, 
rozhlasové a satelitní zásuvky, zásuvky tele-

fonní a komunikační pro datové konektory 
různých výrobců. Samozřejmě že nechybí 
oblíbené termostaty pro řízení vytápění. Pro 
spínače a zásuvky jsou určeny osvědčené pří-
stroje typových řad 3559 a 5519 s bezšroubo-
vými svorkami pro připojení vodičů. V desig-
nu Neo® lze nabídnout zákazníkům i systém 
distribuce zvuku Audioworld.

Neo® doplní nabídku ABB pro rok 2009 
na třináct designů různých tvarů a barev, které 
umožňují širokou možnost volby podle přání 
zákazníka a interiéru.

Designová řada Neo® byla poprvé před-
stavena veřejnosti spolu s dalšími novinka-
mi roku 2009 na elektrotechnické výstavě 

Amper 2009 v Praze v Letňanech, 
kde vzbudila značný ohlas vzhle-
dem k výrazné odlišnosti stávající 
produkce v tomto segmentu. Vel-
ký zájem vzbudil jak netradiční 
tvar páčky, tak možnost prosvět-
lení. Barevné kombinace byly ví-
tány pro oživení současných inte-
riérů. Začátek prodeje je stanoven 
na 1. 7. 2009.

Další informace mohou zájemci 
získat na adrese: 
http://www.abb-epj.cz

Tak přesně takový je nový design spínačů 
a zásuvek Neo® společnosti ABB. Novinka 
vychází z vítězného designu Jana Tálika ze 
soutěže New EIM Design 2007. Vypisova-
telem soutěže byla právě společnost ABB 
s. r. o., organizační jednotka Elektro-Pra-
ga, která jako přední výrobce a dodava-
tel elektroinstalačního materiálu v České 
republice a na Slovensku velmi často vy-
užívá externí designéry ke studiím mož-
ných trendů.

Neo® vyniká jednoduchou a moderní li-
nií. Odvážně upouští od velké plochy páč-
ky spínače a redukuje ji na jednoduše line-
árně působící prvek a zároveň dociluje vý-
razné inovace možností prosvětlení páčky. 
Standardním zasunutím doutnavky, popř. LE 
diody do přístroje spínače se prosvítí páč-

ka pro orientační nebo signalizační osvětle-
ní a svit páčky je viditelný nejen z čela spí-
nače, ale i ze strany. Lze zvolit barvu světla 
podle barvy páčky.

Forma designu spínače jednoznačně sle-
duje jeho funkci a všechny ostatní přístroje 
jsou této linii maximálně přizpůsobeny. De-
sign je nabízen v praktickém lesklém prove-
dení, které znesnadňuje usazování nečistot 
a má příjemné barevné kombinace s odstí-
ny jasně bílá, ledová bílá, ledová modrá, le-
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dová zelená, ledová oranžová, ledová šedá 
a grafitová, přičemž právě jednoduchá tva-
rová koncepce umožňuje vyniknout barev-
ným variantám.

Jednoduché, ploché a čisté linie designu 
Neo® jsou v souladu s interiérovými trendy 
a spolu s barevnými kombinacemi předurču-

jí k využití v současných moderních interié-
rech jak v rezidenčních projektech, tak v ko-
merčních. Tento design vždy bude výrazným 
doplňujícím prvkem interiéru.

Systém designu je stavebnicový (rámeček 
+ kryt + přístroj) tak, jak je to ve středním 
segmentu spínačů a zásuvek na českém trhu 
již dávno standardem. Rámečky pro elektro-
instalační přístroje jsou jednonásobné až pěti-
násobné a univerzální pro vodorovnou i svis-
lou montáž.

Vybavenost různými druhy přístrojů je 
i na střední segment velmi široká a uspoko-
jí všechny požadavky na moderní elektroin-
stalaci. Lze jmenovat mj. spínače a ovladače 

Obr. 1. Barevnice spínačů v designu Neo®
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