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Neo®

Provokující design 
Nová dimenze přepínání
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Neo®. Jiný a zvláštní – prostě neomylně svůj! Všichni 
říkají, že jsem jiná. Ano, jsem svá, stejně jako moje 
nové vypínače a zásuvky. Když přijdu večer domů, 
vypínače na mě vesele mrkají. Vždycky najdu světlo :-) 
Neomylně. Vynikají totiž efektním prosvětlením páčky.
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bílá / bílá

bílá / ledová bílá

bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá

bílá / ledová oranžová bílá / ledová zelená bílá / ledová modrá



bílá / ledová bílá
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bílá / ledová oranžová
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Lákají mě téměř neomezené možnosti. V elektrice  
si konečně můžu nakombinovat co chci. Vodorovně, 
svisle a v designu, který má pro mě smysl. Dálkové 
ovládání i audio. Jsem jiný, a proto mám Neo®.
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bílá / ledová zelená
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bílá / ledová modrá
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bílá / bílá
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bílá / ledová šedá
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grafitová / ledová bílá
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Všechny přístrojové možnosti řady Neo®

stmívač 
s otočným
ovladačem

spínač otočný  
trojstupňový

stmívač 
s krátkocestným 

ovladačem
regulátor otáček

ventilátoru
spínač automatický

se snímačem pohybuhodiny spínací týdenní
ovládač časový  

mechanický

zásuvka komunikační
(pro keystone)

osvětlení signalizační 
a orientační s LEDreproduktor zapuštěnýzesilovač AudioWorld

zesilovač AudioWorld
s interkomem

zásuvka anténní 
TV+R+SAT

zásuvka anténní 
TV+R

spínač / přepínač /
ovládač s možností 
orientačního nebo 

signalizačního osvětlení
spínač dvojpólový 

se signalizační doutnavkou spínač trojpólový

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý spínač kartový

spínač / přepínač / ovládač 
s možností orientačního nebo

signalizačního osvětlení,
s popisovým polem

přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý,
s popisovým polem

novinka novinka

vysílač radiofrekvenčního 
signálu krátkocestný

jednonásobný,
pro dálkové ovládání

vysílač radiofrekvenčního 
signálu krátkocestný

dvojnásobný,
pro dálkové ovládání

termostat univerzální
s otočným nastavením

teploty

termostat univerzální
s týdenními spínacími

hodinami

spínač žaluziový  
s komfortním časovacím 

ovladačem
spínač / ovládač 

žaluziový

spínač žaluziový
s krátkocestným

ovladačem

novinka

zásuvka jednonásobná
s clonkami,

s ochranou před přepětím

zásuvka dvojnásobná 
s natočenou vrchní dutinou,

s clonkami

zásuvka dvojnásobná 
s natočenou vrchní dutinou,

s clonkami, s ochranou 
před přepětím

zásuvka jednonásobná
s clonkamikryt zaslepovací

zásuvka jednonásobná
s clonkami,

s popisovým polem

rámečky 1- až 5násobné 
jsou shodné pro 

vodorovnou i svislou montáž

novinka
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Hledáte elektromontážní firmu?
...více na www.abb.cz/elektropraga



Přejete si prohlédnout i prospekty dalších designových řad? 
Kontaktujte nás nebo navštivte www.abb.cz/elektropraga
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ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 364 111
Fax: 483 364 159
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

www.abb.cz /elektropraga

Kontaktujte nás


