
Przygotuj się na prawdziwy odjazd ze Schneider Electric! 

 

Przedstawiamy Odjazdową Promocję! Kup produkty z najnowszej serii osprzętu 

Sedna Design & Elements i odbierz kartę paliwową BP o wartości 50 zł, 100 zł lub aż 

300 zł! Promocja trwa od 14.03.2022 r. do wyczerpania zapasów - nie czekaj, dowiedz 

się więcej już dziś!  

 

Odkryj mały detal w wielkim stylu z Sedna Design & Elements! 

 

Sedna Design & Elements to seria premium, oferująca produkty w szerokiej gamie 

kolorów i materiałów, które wyglądem i fakturą przypominają drewno, kamień, metal 

oraz szkło. Jesteśmy przekonani, że spodobają Ci się te piękne, realistyczne 

wykończenia osprzętu Sedna, zwłaszcza gdy poznasz ich przystępną cenę. 

Nowa seria Sedna Design & Elements zagwarantuje Ci szeroki zakres produktów, 

dzięki czemu, poza pięknym wyglądem, dom stanie się bardziej komfortowy. 

Znajdziesz w niej wszystko, aby stworzyć swoje wyjątkowe wnętrze! 

 

 

 

Funkcje zaspokajające każdą potrzebę 

 

Łączniki i gniazda, systemy sterowania roletami, termostaty, gniazda USB… Nowa 

Sedna oferuje wszystkie nowoczesne funkcje, których potrzebujesz, aby zaspokoić 

swoje oczekiwania oraz zapewnić wygodę domownikom w każdym wieku. Z serią 

Sedna Design & Elements zadbasz o kontrolę oświetlenia, podłączysz wszelkiego 

rodzaju multimedia i zasilisz wszystkie potrzebne urządzenia, które wpłyną na twój 

codzienny komfort! 



 

 

 

Instalacja - zaoszczędź czas i uzyskaj doskonałe wykończenie 

 

Nowa seria Sedna Design & Elements wykracza poza doskonałą ergonomię, łatwość 

instalacji i użytkowania, niezawodność i jakość wykończenia. Została zaprojektowana 

z myślą o Twoich potrzebach i posiada takie funkcjonalności jak: 

 

• ramki uniwersalne od pojedynczych do pięciokrotnych, które mogą być instalowane 

pionowo lub poziomo, 

• wszystkie ramki Sedna Design i Sedna Elements mogą być instalowane w 

standardowych aplikacjach IP20, jak również tam, gdzie wymagany jest podwyższony 

stopień ochrony przed wnikaniem wody i wilgoci (IP44), 

• ramki są montowane z użyciem 8-punktowego systemu zatrzaskowego, aby 

zapewnić perfekcyjne dopasowanie do ściany, 

• zachodzące na siebie ramki montażowe, które zapewniają idealne dopasowanie 

mechanizmów w przypadku instalowania ich w ramkach wielokrotnych. 

 

Powyższe funkcjonalności, w połączeniu z najwyższą jakością polskiej produkcji w 

fabryce Elda w Szczecinku, bardzo szybko uczynią Sednę Design & Elements 

najlepszym wyborem do całego projektu instalacji elektrycznej.  

 



 

 

Łącz bez ograniczeń! 

 

Wszystkie ramki od jedno- do 

pięciokrotnych są dostępne we 

wszystkich wykończeniach i mogą być 

dowolnie łączone z każdym 

mechanizmem. Co więcej,  dzięki dwóm 

liniom do wyboru - Design i Elements, 

możesz dowolnie łączyć ze sobą ramki i 

mechanizmy, które odpowiadają 

Twojemu gustowi i preferencjom. Blisko 

100 możliwych kombinacji 

kolorystycznych sprawia, że ograniczenie 

stanowi jedynie Twoja wyobraźnia! 

 

 

 

Nie zwlekaj - już dziś poznaj niesamowitą 

gamę serii Sedna Design & Elements i odkryj wszystkie jej funkcjonalności. Dowiedz 

się więcej na: https://www.dobierz-gniazdko.pl/sednadesign/ 

 

 


