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LivingLight.  
één naam,  
oneindig veeL 
mogeLijkheden.



Rechthoekig of ovaal.
Slechts één naam voor de stijl die bij u past!

Livinglight brengt licht in uw leven en in uw passies.
Stap binnen in deze wereld en ervaar het met uw eigen ogen.

ovaLe vorm



rechthoekige vorm



Eén naam om functionaliteit  
en vorm te combineren in alle vrijheid!

Wij geven de grootste vrijheid aan uw ideeën. 
kies de kleur van de elementen en maak een keuze  
voor de ovale of rechthoekige vorm.





Eén naam voor het 
nieuwe design van  
de afdekramen, unieke 
kleuren en kwalitatieve 
materialen.



my life is silk





Kristall london fog  
bediening antraciet

silK Club  
bediening tech

Deep Oranje  
bediening wit



Eén naam voor een 
stralend design.  
Eén lichtpunt voor  
elke dag.



my life is  fusion





metal Chroom
traditionele bediening wit

axiale  
beDiening
Dankzij het innovatieve  
design is, onafhankelijk van 
de stand van de schakelaar, 
het design altijd vlak.

traDitiOnele beDiening
De traditionele beweging 
in een nieuwe  
esthetische uitvoering.

Weerspiegeling
De schakeringen van 
de vormen veranderen, 
om het licht in uw huis 
mooier te maken.

leD
verlichte toetsen,  
die u in de juiste  
richting leiden.

metal iJsgoud
axiale bediening antraciet





één naam voor  
technoLogische 
evoLutie. 
Perfect voor  
aLLe eisen 
van vandaag  
en morgen.



my life is  comfort



Nieuwe dimmers voor uw verlichting.

voortaan bepaalt u zelf zonder zorgen de lichtsterkte van de verlichting.



Eén naam om eenvoudig 
aanpassingen te doen.  
Zonder bekabeling.

vanaf nu heeft u met onze 
draadloze oplossingen de  
vrijheid om te leven in een  
wereld die verandert.



my life is flexibility





tWin sky  
draadloze rolluikbediening

metal goud  
draadloze scenariobediening

DraaDlOZe  
aFstanDsbeDiening

metal titanium  
draadloze dimmer



Eén naam om de kwaliteit  
van uw leven te verbeteren  
en uw verbruik te beheren.

milieubewustzijn is niet langer een luxe.



my life is environment





tOuChsCreen met weergave van het energieverbruik  
afdekraam Nikkel

green sWitCh* antraciet  
afdekraam Nikkel

* U zet het licht aan, de schakelaar zet het voor u uit.



Eén naam voor uiterst elegante  
deurcommunicatie die perfect  
bij de stijl van uw huis past.

Dit is de nieuwe video binnenpost  
waarmee u elegant alle ruimtes in  
huis controleert.



my life is serenity





ViDeO Display wit  
afdekraam gLoSSy Sunset

ViDeO Camera wit 
afdekraam gLoSSy Sunset





één naam voor  
een huis dat aan  
uw Levensbehoeften  
beantwoordt.  
vandaag de dag  
ondenkbaar  
zonder domotica.



my life is  entertainment



BTicino heeft de regels voor domotica geschreven: laat u door specialisten begeleiden!

met Livinglight kunt u altijd rekenen op plezier, ontspanning en veiligheid.



Eén naam om te  
onthouden voor  
BTicino domotica:  
My Home.



my life is domotics



veiligheid

eNeRgie-
BeSPARiNg

ComfoRt 
eN multimediA

lokAle  
CoNtRole  

oP AfStANd

Bewegingsdetector  
en camera voor  
videocontrole.

De green switch schakelt het 
licht automatisch uit wanneer 

u de ruimte verlaat. alleen 
licht wanneer het nodig is! 

met de gasdetector  
wordt de veiligheid van 
uw huis op elk ogenblik 

gecontroleerd en  
worden eventuele  
gaslekken gemeld  

en afgesloten.

Nieuwe bedieningen  
waarmee u het licht bedient en 
de achtergrondmuziek regelt.

een controle- en beveiligings-
systeem voor uw huis, dat 

op ieder moment via een Pc, 
tablet Pc of smartphone  

bereikbaar is.



tOuChsCreen 
afdekraam SiLk Square

lOCal Display  
afdekraam SiLk Square



ReChthoekige AfdekPlAteN

Nikkel - NSBrons - BZ

Amerikaans kers - LCA

Groen - VD

Bamboe - LBA

Oranje - OD

Walnoot - LNC

Blauw - AD

IJsgoud - OA

Zilver - AGNative - NA Geborsteld staal  - ACS

metAl

Cold grey - KGAquamarine - KA

kRiStAll

Silk

eSSeNCeS

Park - PK

Avenue - AE

Square - SQ

Club - CB

Brick - RK

London fog - KF

Wit - BIAntraciet - AR Tech  - TE

deeP

BASiC
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ovAle AfdekPlAteN

Titanium - TCDonker staal - AC

Amerikaanse kers - LCA

Chroom - CR

Esdoorn - LAE Eik - LRW

Goud - OC

Marrakech - MAGrafiet - GF Siena - SICordoba  - CO

NAtuRe

Tight - TGColonial - CL

ClASSy

twiN

gloSSy

BASiC

eSSeNCeS

metAl

Bruin - TW

Grape - GP

Sky - TS

Citroen - CT

Brons - TB

Sunset - SS

Smoking - SM

Wit - BIAntraciet - AR Tech  - TEM
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Concept Store • Steenkoolkaai 10 • 1000 Brussel (België) • www.conceptstore.be 
Openingstijden: ma-vrij 10.00-12.30 - 13.30-19.00 en za 10.00-12.30 - 13.30-18.00

Eén locatie om de onbegrensde 
mogelijkheden van domotica en 
schakelmateriaal te ontdekken.

ontdek het totaalconcept  
en kom het bekijken, voelen  
en beleven. B’ inspired in onze  
conceptstore in Brussel.
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colourful entertainment

Scan deze Qr-code, ontdek de Livinglight-oplossingen op www.bticino.nl. Of bezoek onze Concept Store (www.conceptstore.be) in Brussel.

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB  Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrandnederland.nl
I www.legrandservices.nl
 www.bticino.nl
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