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Współczesna klasyka w połączeniu z wyjątkowym wyrafinowaniem: Idea nadaje kształt pięknu zgodnie z Waszym 
gustem i czyni z instalacji elektrycznej jeszcze jeden element, poprzez który wyraża się Wasz styl. Poprzez surowe 
linie płytki w wersji Classica lub bardziej miękkie w wersji Rondò, które można połączyć z antracytowymi lub białymi 
przyciskami. Idea daje Wam maksymalną swobodę wyboru kompozycji: ponad dwieście funkcji, za pomocą których 
można zarządzać każdym otoczeniem, pięćdziesiąt jeden kolorów i cztery różne tworzywa, które można ze sobą 
dowolnie łączyć. Aby zarządzać energią w ekskluzywnie elegancki sposób.

Tyle rozwiązań, ile pomysłów.



two design
SuRoWość lInII ClASSICA lub 
zAokRąglenIA W WARIAnCIe Rondò - 
WybóR nAleży do WAS!
niektórym podobają się surowsze linie, innym zaś 
bardziej opływowe kształty: Idea umożliwia każdemu 
swobodny wybór własnego stylu. dwie różne 
geometrie płytek i dwa warianty kolorystyczne 
przycisków i elementów sterowniczych - elegancki 
antracyt lub delikatna biel.
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Idea Classica.
Surowe wzornictwo płytki Classica z aparaturą w odcieniu 
antracytu.

Idea Rondò.
Miękkie linie płytki Rondò w połączeniu z białą aparaturą.

totAl look



BIG choice
PRzyCiSki, SteRoWAniA i PłytA do 
SPełnieniA WSzelkiCh WyMogóW 
inStAlACyjny.
Swoboda komponowania własnego punktu światła: 
dzięki modularności, która pozwala znaleźć idealne 
rozwiązanie dla każdej przestrzeni. A równocześnie 
oddaje do dyspozycji użytkownika technologię 
sterowania, którą preferuje pod względem 
praktyczności i komfortu.
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Zarządzanie podczerwienią.
do włączania świateł i automatyki 
z maksymalną precyzją 
podczerwieni, w maksymalnie 
wygodny sposób dzięki pilotowi.

Modularne elementy 
sterownicze.
każda przestrzeń i każda funkcja 
posiadają swoje idealne elementy 
sterownicze. Począwszy od 
minimalnych gabarytów jednego 
modułu po maksymalnie trzy dla 
przycisków.

Automatyczny wyłącznik.
Włącza światła za każdym 
razem, gdy się przechodzi. 
I pozostawia je włączone przez 
okres czasu wybrany przez 
użytkownika. Aby oszczędzać 
energię i swobodnie się 
poruszać.

Działa tam, gdzie chcesz i tak, jak chcesz.
Mechanizm otwierający drzwi, włączający światła 
czy obsługujący żaluzje: element sterowniczy, 
którego potrzebujecie, jest zawsze pod ręką, 
otoczony elegancką płytką. W wariancie z lub bez 
symboli objaśniających ich zastosowanie, spełniają 
dowolne wymagania instalacyjne.

PoleCenIA



rIGht Light
SygnAlIzują, WSkAzują I 
ośWIetlAją kAżdą ChWIlę dnIA.

światła: przytłumione, intensywne, sygnalizacyjne czy 
awaryjne: dzięki systemowi Idea każda codzienna 
czynność jest oświetlona w nienaganny sposób. 
Regulując intensywność prostymi i błyskawicznymi 
gestami, można swobodnie przechodzić pomiędzy 
dniem i nocą - wtedy, kiedy się chce i tak, jak się chce.
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TORCIA, wyjmowana latarka.
gotowa w oka mgnieniu w przypadku awarii zasilania. 
Włącza się automatycznie, rozświetlając ciemności, a 
po wyjęciu towarzyszy Wam tam, gdzie chcecie. 
A po przywróceniu zasilania wystarczy odłożyć ją na 
miejsce lub podłączyć do jakiegokolwiek innego 
gniazdka.

Podświetlane kontrolki.
Sygnalizują, czy brama 
wejściowa jest otwarta, czy 
zamknięta, czy światło w piwnicy 
jest włączone, czy wyłączone. 
Wystarczy rzucić okiem.

Światła modułowe.
lampy z żarówkami led, idealnie 
nadają się do oświetlania miejsc, 
które najbardziej tego potrzebują, 
na przykład korytarza czy schodów. 
Pozwolą Wam uniknąć fałszywych 
kroków!

Lampa awaryjna.
Włącza się niezwłocznie w przypadku braku światła. 
Ale jeżeli wolicie, macie do wyboru wariant, który 
można zainstalować jako lampkę wskazującą drogę.

śWIAtłA



Sweet atmosphere
dlA kAżdego tAkI klIMAt, jAkI 
nAjbARdzIej lubI - W MgnIenIu 
okA.
uzyskanie relaksującej atmosfery i idealnej temperatury 
dla każdego pomieszczenia jest bardzo szybkie: 
wystarczy nacisnąć cztery przyciski na chronotermostacie 
Idea, jak gdyby był to najprostszy w obsłudze telefon 
komórkowy. od momentu pobudki aż po zaśnięcie dzień 
upływa w warunkach zapewniających najlepsze 
samopoczucie. 



Sweet atmosphere
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Termostat.
Aby zarówno zimą, jak i latem 
cieszyć się optymalną 
temperaturą. W najprostszy 
sposób, jaki można sobie 
wyobrazić.

Wyłącznik czasowy świateł 
na schodach.
umożliwia ustawienie okresu czasu, 
przez jaki światło pozostaje 
włączone po przejściu każdej osoby. 
zapobiega to marnotrawstwu energii 
i umożliwia oszczędność.

Radio z budzikiem.
bez baterii wymagających 
wymiany czy przewodów na 
szafce nocnej. dzięki 
delikatnemu sygnałowi budzenia 
dzień rozpoczyna się w 
najbardziej komfortowy sposób.

Chronotermostat.
tyle klimatów, ile pomieszczeń. dzięki 
programowalnemu termostatowi do ogrzewania lub 
klimatyzacji. Wystarczy nacisnąć 4 przyciski, jak w 
przypadku najprostszej w obsłudze komórki.

koMfoRt



easy lIfe
WSzyStkIe MeChAnIzMy 
bezPIeCzeńStWA nIezbędne do 
SPokojnego żyCIA.
bez trosk i zmartwień o dom i jego mieszkańców. 
Wszystko zabezpieczone jest przez system 
antywłamaniowy i alarmy techniczne Idea. niezależnie 
od charakteru usterki, ostrzegają o niej, sygnalizują ją i 
błyskawicznie blokują, zapewniając spokój i poczucie 
bezpieczeństwa.



10

11

Zablokowane gniazdko.
Chroni przed wyładowaniami 
elektrycznymi, zarówno w łazience, 
jak i w kuchni. 

Gniazdka z systemem Sicury.
Patent Vimar, gwarantujący 
maksymalne bezpieczeństwo 
wszystkich gniazdek Idea. 

Wykrywacz gazu.
błyskawicznie wykrywa ulatnianie się metanu lub 
lPg.  Sygnalizuje niebezpieczeństwo za pomocą 
komunikatu dźwiękowego i optycznego. niezwłocznie 
blokuje dopływ gazu. A jeżeli nie ma Was w domu, 
uruchamia alarm telefoniczny.

Klawiatura cyfrowa.
kod dostępu umożliwia włączanie, 
wyłączanie lub podział systemu 
antywłamaniowego na strefy.

bezPIeCzeńStWo



UniversaL lanGuaGe
gnIAzdkA I uRządzenIA 
gWARAntująCe koMunIkACję bez 
gRAnIC.
W kontakcie ze światem w każdej chwili dzięki najbardziej 
zaawansowanym standardom odbioru. Idea gwarantuje 
bezpieczny, szybki i skuteczny dialog oraz uniwersalną 
kompatybilność z normami europejskimi, azjatyckimi, 
afrykańskimi i amerykańskimi. komunikacja jest idealna, 
a możliwości instalacji wyjątkowo rozbudowane. 



UniversaL lanGuaGe
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Uniwersalne systemy.
niezależnie od Waszego miejsca zamieszkania 
posiadamy gniazdko dostosowane do Waszych potrzeb. 
W ten sposób energia przekracza wszelkie granice i 
podróżuje w obrębie bezpiecznych, efektywnych i 
funkcjonalnych instalacji w Waszym domu. Posiada przy 
tym niepowtarzalny styl made in Italy.

Normy zagraniczne.
najlepsze rozwiązania konstrukcyjne z 
Włoch na usługach elementów 
sterowniczych i gniazdek wykonanych 
zgodnie z normami zagranicznymi.

Gniazdo TV-RD-SAT.
umożliwia odbiór sygnałów 
dźwiękowych, wizualnych, 
cyfrowych i satelitarnych z całego 
świata.  oraz nieprzerwane 
połączenie.

Swoboda instalacji.
do zabudowy, instalacji 
natynkowej, stołowej, w 
obrębie centralek lub na 
panelach. dzięki modularności 
pozwalającej na dostosowanie 
do każdej przestrzeni.

MIędzynARodoWość



DIStInGuIShInG mark
Styl nAdAjąCy Mu jedyny W SWoIM 
RodzAju, nIeMożlIWy do PodRobIe-
nIA Wygląd.
Płytki dostosowane do indywidualnych wymagań z 
laserowymi nadrukami. elementy sterownicze z 
symbolami i napisami, które określają ich funkcje; 
wybrane z biblioteki Vimar lub zaprojektowane na 
miarę, wszystkie podświetlane. detale, które 
podkreślają osobowość i precyzyjny ideał piękna.
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Wolność wyboru.
grawerowane laserowo, nieusuwalne i 
niezmieniające swoich właściwości mimo 
upływu czasu, aby zapewnić 
maksymalną wyrazistość. Idea nabiera 
kształtu zgodnie z Waszymi gustami.

Podświetlenia.
dzięki modułowi sygnalizacyjnemu lub fluorescencyjnemu, każdy przycisk 
można podświetlić, aby rozróżnić jego funkcję nawet w ciemnościach.

Serwis dostosowany do indywidualnych potrzeb.
hotele, firmy: w przypadku każdego rodzaju działalności 
istnieje możliwość wykonania płytek “na miarę” z 
wygrawerowaną laserowo marką i symbolami. do 
przełączników kołyskowych, na podczerwień lub 
przycisków przeznaczonych do różnych wariantów 
modułów. Mały szczegół podkreślający własny charakter.

Biblioteka symboli.
Szeroki wybór eleganckich 
ikon na przyciskach, jeszcze 
bardziej ułatwiający obsługę 
elementów sterowniczych.

dwa różne rozmiary przycisków, z symbolami lub bez, wszystkie 
z możliwością podświetlenia, aby jeszcze bardziej dostosować 
system do indywidualnych wymogów użytkownika.

PeRSonAlIzACjA



home automatIon
by-Me SISteMI tüM oRtAMlARI 
AkIllI Ve kolAy bIR şekIlde 
yönetIR.
Idea “ubiera” by-me, system automatyki domowej 
Vimar - łatwą i intuicyjną technologię, umożliwiającą 
skoordynowane zarządzanie światłami, systemami 
automatycznymi, temperaturą, bezpieczeństwem, 
energooszczędnością domu - również 
zdalnie.
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by-me

Kontrola. 
Wystarczy jeden prosty gest, 
aby mieć pod nadzorem cały 
dom.

Bezpieczeństwo. 
Monitorowanie systemu 
antywłamaniowego i wszystkich 
alarmów.

Komfort.
dostosowane do indywidual-
nych wymogów zarządzanie 
temperaturą i światłami w 
każdym pomieszczeniu.

Energooszczędność. 
kontrola zużycia energii, 
zarządzanie energią za pomocą 
elementów sterowniczych.

Komunikacja. 
Wbudowane wideofony i zdalne sterowanie przy 
użyciu telefonu komórkowego, smartfonu i tabletu.

System By-me.
łatwe i intuicyjne 
zarządzanie wszystkimi 
funkcjami za pośrednictwem 
centralki sterującej.



Eleganckie powitanie.
tabliczki wideofonu w dwóch 
wariantach - ze stali nierdzewnej i z 
brązu, obie dostępne w wersji matowej 
lub połyskującej.

Cyfrowa klawiatura.
do całkowitej ochrony przed 
niepożądanymi włamaniami.

Dialog ze zdalnym sterowaniem.
dzięki aplikacjom Vimar można modyfikować 
funkcje i sterować nimi za pomocą komputera, 
tabletu i smartfona.

Komunikacja.
Centralka, stanowiąca serce systemu, umożliwia funkcjom wzajemny 
dialog. dzięki systemowi by-me zarządzanie scenariuszami, 
systemem antywłamaniowym, klimatem, energooszczędnością, 
wideofonami itp. jest błyskawiczne, intuicyjne, a przede wszystkim 
niezwykle łatwe.
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by-me

Uruchamianie scenariuszy.
światła, klimat i systemy 
automatyczne uruchamiane są 
równocześnie jednym przyciskiem.

Energooszczędność.
zarządza podłączonymi urządzeniami, 
aby zapobiec awariom zasilania i 
nadmiernemu zużyciu prądu, 
zapewniając tym samym oszczędność 
energii.

Kontrola i energooszczędność.
dzięki wyrafinowanemu, kolorowemu ekranowi dotykowymi 
można z łatwością nadzorować całą automatykę domową. 
Wystarczy dotknąć ekranu, aby szybko i wygodnie poruszać 
się po całym domu.

Termostat.
Aby dostosować temperaturę 
w pomieszczeniu w sposób 
prosty, unikając odpadów.



bUiLding automatIon
SySteM by-CoM kontRoluje I 
kooRdynuje WSzyStkIe 
CzynnośCI W hotelACh 
I bIuRACh.
każdy budynek posiada określone właściwości i wymogi, 
z myślą o tym firma Vimar stworzyła system automatyki 
by-com, aby poprawić osiągi, komfort i energooszczędność 
w hotelach, biurach, firmach oraz obiektach komercyjnych.

automatyka do budynków
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by-com

Język.
Standard knX: najpewniejsze 
połączenie do komunikacji z 
wszystkimi funkcjami.

Dla biur.
Pewny i inteligentny system 
umożliwiający stałą 
komunikację pomiędzy
wszystkimi urządzeniami.

Dla hoteli.
kompletne, wydajne 
i zoptymalizowane 
zarządzanie zapewniające 
nienaganną jakość obsługi.

Oprogramowanie.
Well-contact Suite: pięć wersji 
oprogramowania do nadzorowania 
instalacji.
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by-com

Sterowanie.
do 4 różne i niezależne przyciski 
do zarządzania cztery różne funkcje.

Czytnik z transponderem.
umożliwia dostęp tylko do pracowników: 
wystarczy przynieść transpondera karty i 
terminowe diagnozy.

Wykrywacz na podczerwień.
umożliwia włączenie sygnalizacji 
przy przejściu człowieka.

Niezawodność i bezpieczeństwo.
dzięki Well-contact Plus możecie uzyskać pełną 
niezawodność systemu zarządzania dostępem: wszystkie 
wejścia i wyjścia są monitorowane a nadzorowanie 
pomieszczeń jest proste i szybkie.

dla biur.
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by-com

Czytnik z pionową kieszenią.
Włącza się po włożeniu karty i zarządza 
obciążeniami, oświetleniem, roletami, 
scenariuszami i temperaturą pokoju.

Elementy sterowania.
Wielofunkcyjne, umożliwiają 
sterowanie różnymi funkcjami za 
pomocą tylko jednego urządzenia.

Termostat.
Reguluje temperaturę 
pomieszczenia, zapewniając 
komfort uszyty na miarę. teraz 
można nim zarządzać i nadzorować 
jego stan bezpośrednio z recepcji.

Zarządzanie i nadzór.
dzięki Well-contact Plus wszystkie urządzenia występujące w 
pomieszczeniach są pod kontrolą: klient po wejściu znajduje już 
zapalone światła i idealną temperaturę, którą może modyfikować 
według własnego uznanie za pośrednictwem ekranu dotykowego.

dla hoteli.



Termostat.
do regulacji i utrzymania temperatura 
stale pod  sterowanie z jednego 
pomieszczenia do drugiego.

Czytnik z transponderem.
4 diody led sygnalizują stan dostępu, 
obecność gościa lub personelu i 
ewentualnie wzywanie pomocy.

Lokalny ekran dotykowy.
umożliwia szybki i intuicyjny nadzór 
nad pojedynczym pokojem.

Interoperacyjność.
Well-contact Plus zapewnia pełną kontrolę: automatyka, dostęp, 
klimatyzacja i oszczędność energii zarządzane są przez jeden 
system zaprojektowany w standardzie knX.

język.



office

client office

client
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by-com

basic

Top

oprogramowanie.

do biur i budynków handlowo-
usługowych, umożliwia zarządzanie 
z jednego stanowiska funkcjami w 
teoretycznie nieograniczonej liczbie 
pomieszczeń. z 7 poziomami haseł 
sterowanie jest bardzo dokładne i 
bezpieczne.

licencja w ramach aplikacji office, 
umożliwia dostęp do programu z 
wielu stanowisk.

do zarządzania hotelem, 
maksymalnie 50 pokojów,

z jednego stanowiska.
5 poziomów haseł gwarantuje 

bezpieczne nadzorowanie całego 
systemu. A dzięki oprogramowaniu 

typu “planner” z łatwością można 
kontrolować przyjazdy i wyjazdy

licencja w ramach aplikacji basic i 
top, umożliwia zarządzanie 

systemem z wielu stanowisk.

do sterowania dużym hotelem z 
teoretycznie nieograniczoną 

liczbą pokojów i stanowisk 
nadzorowania. ta aplikacja ma 
7 poziomów haseł i umożliwia 
stosowanie oprogramowania 

typu “planner” do nadzorowania 
przyjazdów i wyjazdów.



materiaLs & colourS
SzeRokA gAMA koloRyStyCznA, 
któRą MożnA PołąCzyć z 
WybRAną Płytką.
bogaty i różnorodny wybór, przede wszystkim 
tworzyw: drewno, metal, silk, technopolimer, 
dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej. Płytki w 
kolorach ciepłych i klasycznych, w wyrafinowanych 
odcieniach i połyskliwych tonacjach, które można 
łączyć z antracytowymi i białymi przyciskami. z 
maksymalną swobodą kompozycji.
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metalik

Silk

Drewno naturalne

Technopolimer

MAteRIAły



 

  

Metalik

01 White 07 forest green05 Amaranth 08 Sage green

22 Metallized bronze

10 Ivory

24 Metallized titanium

12 Cobalt blue

23 Metallized anthracite

11 black

25 Metallized bordeaux

21 Metallized silver

28 Iridescent euro blue26 Metallized powder blue 29 Iridescent petroleum27 Iridescent champagne
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41 Walnut briar36 Chrome

46 Slate grey

37 Antique brass

koloRy

31 black chrome 33 Matt gold32 Polished gold 34 brushed nickel

42 Cherry briar



naturalne drewno

55 Walnut 56 Wengé53 Cherry

57 teak

51 Maple

58 Mahogany
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Silk

koloRy

07 Red01 White

13 green

02 granite white

15 graphite

04 Idea white

16 black10 blue



technopolimer

10 Sapphire blue

07 Ruby red01 bright white 02 granite white 04 Idea white

13 emerald green 15 graphite grey 16 black
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43 Makoré 44 Rosewood 47 Satin black

48 Satin grey

40 briar

koloRy



Wprowadzenie

total look

elementy sterownicze

światła

strona 1

strona 2

strona 4

strona 6

strona 8

strona 10

strona 12

strona 14

komfort

bezpieczeństwo

Międzynarodowość
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