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Vores omgivelser skal være smukke at se på, funktionelle og 
ikke mindst sikre. Når du indretter dit hjem, er alle detaljer 
vigtige. De valg du træffer, understreger hvem du er, og derfor 
må intet overlades til tilfældighederne. Impressivo er fremtidens 
installationsprodukter. Med Europadåser i væggene og utallige 
kombinationsmuligheder i form, farve og funktion, får du det 
perfekte udgangspunkt for en installation i verdensklasse.

En uforglemmelig oplevelse.
Igen og igen.
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Til alle dine sanser. Moderne, 
minimalistisk design kombineret  
med intelligent teknologi og  
dynamisk lyd i allerhøjeste kvalitet.
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»   Størstedelen af alle kaffemaskiner, 
brødristere, mikrobølgeovne og 
andre hvidevarer leveres med 
Schuko-stikpropper. 
Tilsluttes Schuko-stikproppen  
i en Schuko-stikkontakt, sikres 
en god og effektiv beskyttelse af 
personer og dyr.
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Verdens bedste stikkontakt.
Schuko.

Begge ben på jorden. Den danske el-sikkerhed tog et
kvantespring, da Schuko-stikkontakten blev godkendt i
november 2011. Fremover vil alle brødristere, køleskabe og
lignende automatisk være jordforbundet, hvilket sikrer
en effektiv og reel personbeskyttelse. Schuko er en
sammentrækning af det tyske ord "Schutzkontakt", som
betyder beskyttelseskontakt og hentyder til metalbøjlerne, der
overfører jordforbindelsen. Schuko-systemet blev oprindeligt
udviklet i 1926 af tyskeren Albert Büttner og anvendes i
dag i mere end 40 lande – heriblandt hele Skandinavien.
95 procent af alle hvidevarer solgt i Danmark leveres med
Schuko-stikpropper. Tilsluttes disse i Schuko-stikkontakter,
jordforbindes brugsgenstanden uden at skifte stikprop.
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»   Den perfekte løsning til 
badeværelset eller over 
køkkenbordet.

»   Indbygges i væggen -  
slip for ledninger, der 
roder og samler støv.

»   Vælg FM- eller 
internetradio, og lyt til 
radiostationer fra hele 
verden.
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Musik i din yndlingsfarve.
Design og teknologi i højeste kvalitet.

Den perfekte løsning på badeværelset eller over køkkenbordet.
Kort sagt alle steder hvor musikken skal fylde rummet uden
at optage plads. Ingen støvsamlende overflader og ledninger
– kun masser af god lyd. Et fleksibelt og pladsbesparende
lydsystem der imponerer både visuelt og teknisk. FM-radioen
giver adgang til dine favoritkanaler, mens internetradioen lader
dig udforske nye radiostationer fra hele verden. Begge kan lagre
otte kanaler, og den indbyggede RDS-stereotuner kan tilsluttes
op til to højttalere. Radioen har indbygget ur, alarm og
snoozefunktion.
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Mere end bare en stikkontakt.
Meget mere.

En stikkontakt er ikke længere bare en stikkontakt. Den
patenterede kombination af en almindelig stikkontakt og en
USB-oplader giver dig en helt unik mulighed for at oplade din
smartphone, tablet eller digitalkamera. Ingen klodsede opladere
– du tilslutter simpelthen bare USB-kablet fra din enhed til
stikkontaktens USB-stik. Færdig. Måske over køkkenbordet?
Eller ved sengebordet? Uanset hvor, du placerer den smarte
USB-stikkontakt, er du sikret patenteret genopladning af dine
mobile enheder. Smart, ikke?

Faktisk størrelse 1:1
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»    Smuk oplader til din 
smartphone, tablet og 
digitalkamera.

»  Perfekt i køkkenet eller 
ved sengebordet.

»  Utallige farver og 
kombinationsmuligheder 
sikrer den helt rigtige stil.
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En for alle.
Alle for en.

Vores Impressivo-installationsprodukter tilbyder så meget mere 
end blot afbrydere og stikkontakter. Her finder du et nærmest 
uendeligt antal hidtil usete muligheder inden for design og 
funktion. Fælles for alle vores installationsprodukter er den 
såkaldte Europadåse, der placeres i væggen bag kontakten.
Europadåsen anvendes i langt de fleste af landene omkring os, 
herunder Tyskland, Finland, Norge og Sverige. Og med god 
grund. Den ekstra plads i Europadåsen giver mulighed for nye, 
smarte funktioner som stikkontakter med indbygget smartphone-
oplader, radioer, højttalere og meget andet.
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Rene linjer og eksklusive materialer.
Designet hviler i sig selv.

01

carat®. Eksklusivt design i ægte metaller og glas. Kombinationen 
af rene linjer og eksklusive materialer som glas, rustfri stål, 
bronze og guld skaber et unikt produkt, der understreger og 
matcher stilen i såvel moderne, minimalistisk arkitektur som i 
klassiske, elegante byggerier.

Faktisk størrelse 1:1
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02 03 04

05 06

carat®

 

 01  Kombination af afbryder og stikkontakt 
med børnesikring. Vist med hvide afdæk-
ninger og carat-ramme i hvidt glas.

 02  Bronze 
 03  Sort glas 
 04  Rustfrit stål 
 05  Guld 
 06  Krom

 ››  Materiale  
 Ægte metaller og glas
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Fascinerende intelligent.
En komfortabel oplevelse hver dag.

»   Brugervenlig styring af lys, varme, 
ventilation og meget andet.

» Intuitiv brugerflade i 9" eller 12.1".
»   Sort eller hvidt glas - selvfølgelig 

i præcis samme design som 
stikkontakterne.
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01

Nostalgisk charme og moderne teknologi.
En smuk klassiker i porcelæn.

Decento®. Æstetik og klassisk arkitektur. Fremhæv stilen i 
det restaureringsværdige byggeri med autentiske kontakter 
fremstillet af porcelæn. Retro-stilen fremhæves af runde former 
og synlige skruer. En perfekte kombination af nostalgisk charme 
og moderne teknologi, der går op i en højere enhed.

Faktisk størrelse 1:1
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Nostalgisk charme og moderne teknologi.
En smuk klassiker i porcelæn.

05

03

06

0402

Decento®

 

 01 Afbryder i hvid porcelæn

 02 Krone-afbryder 
 03 Trykkontakt til fx markiser 
 04 Stikkontakt 
 05 Antenneudtag 
 06 Dataudtag

 Materiale: Porcelæn
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Du bestemmer.
Fuld kontrol i smukt design.

Intuitiv kontrol over hele dit hjem er ikke længere en drøm – 
det er den fascinerede virkelighed. ABB-ComfortTouch® er 
det perfekte valg til optimal styring og udnyttelse af din boligs 
varme, ventilation, belysning og meget andet. Den elegante 
touchskærm giver dig mulighed for at designe, overvåge og 
organisere dine omgivelser, præcis som du vil.
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Æstetisk og holdbar.
Funktionelt design i rustfri stål.

01

pure. Smuk, stilren og usædvanlig. Ultimativ enkelhed uden 
kompromis. Brug den rå stil som et designelement i din bolig. 
Æstetik, holdbarhed og funktion forenet i et og samme produkt, 
hvor design og materialer indeholder samme egenskaber. Helt 
enkelt.

Faktisk størrelse 1:1
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pure
 

 01  Rustfri stål

 ›› Materiale: Rustfrit stål

 ››  Anti-fingerprint: En særlig overflade-
behandling betyder, at fingeraftryk og  
andre fedtholdige pletter reduceres til  
et minimum.

02 03

05 06

04 
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        Design
    Funktion
                     Frihed

Sikkerhed 
                            Form 
                                Farve
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        Design
    Funktion
                     Frihed

Sikkerhed 
                            Form 
                                Farve
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Tidløs og tidssvarende.
En klassisk skønhed.

01

Impressivo. Alsidig anvendelse. Skjulte detaljer. Det sikre valg. 
Helt enkelt en klassisk skønhed der aldrig går af mode. 

Faktisk størrelse 1:1



27

02

03 04

Impressivo
 

  01  Kombination af afbryder og stikkontakt med 
børnesikring.

 02 Hvid (RAL 9016) 
 03 Antracit (RAL 7021) 
 04 Alu (RAL 9006)

 ››  Materiale: UV-bestandig termoplast. 

 ››  Impressivo kan også bruges udendørs  
og derved skabe at ensartet udtryk i hele 
byggeriet
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Velkommen.
Giv dine gæster en varm velkomst.

Kompromisløst design og gennemtænkt funktionalitet. Byd 
dine gæster velkommen med dørtelefonsystemet ABB-
Welcome – også når du ikke er hjemme. Via din smartphone 
kan du se, hvem der ringer på, tale med vedkommende og 
åbne døren. Uanset hvor du er. Kombinationen af design, 
brugervenlighed, komfort og sikkerhed gør ABB-Welcome til 
den ideelle løsning ved både nybyggeri og renovering.
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Stilren og moderne.
Kompromisløst design.

01

future®. Lad øjet dvæle ved det væsentlige. Ved det 
kompromisløst enkle design i rene farver der passer perfekt til 
en moderne, arkitektonisk indretning. Appellerer ikke bare til 
synssansen, men også til berøringssansen med en behagelig 
soft-touch overflade. Kvalitet helt ud til fingerspidserne.  

Faktisk størrelse 1:1
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02

0504 06

03

future®

 

  01  Kombination af afbryder og stikkontakt  
med pillesikring. Vist med mat-hvid afdæk-
ning og future-ramme i samme farve.

 02  Antracit (RAL 7021) 
 03  Alu (RAL 9006) 
 04  Hvid (RAL 9016) 
 05  Mathvid* (RAL 9016) 
 06  Matsort* (RAL 9005)

 ››  Materiale: Termoplast, slag- og brudfast,  
UV-bestandig, PVC- og halogenfri.

 ››  * Soft-touch: Blød og lækker overfladebe-
handling.
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              Komfort
    EffektivitetSikkerhed 

                         Design
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Noget helt særligt.
Individuel i form og farve.

01

solo®. Det særprægede findes ofte i detaljen. I de små nuancer. 
I det specielle. Sådan er det også med design. Fine detaljer er 
kendetegnende for solo®-serien, hvor de svungne linjer bryder 
formerne og skaber et blødt udtryk. Kontraster i form og farve.

Faktisk størrelse 1:1
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02

04

03

solo®

 

  01  Kombination af afbryder og Schuko-stik-
kontakt med pillesikring. 
 Vist med hvid afdækning og mat-krom 
solo-ramme.

 02  Mat-krom 
 03  Hvid 
 04  Blank-krom

 ››  Materiale: Termoplast, slag- og brudfast, 
UV-bestandig, PVC- og halogenfri.
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Forbind din smartphone, printer eller dit digitalkamera til 
computeren – også selv om de ikke er i nærheden. USB-stikket 
har afløst en stor mængde forskelligartede stik til forbindelse 
mellem din computer og eksterne enheder. En indgang forbinder 
nu det hele. Lad USB-stikket indgå naturligt og ubemærket i 
boligen med samme design som stikkontakterne.

USB.
En smuk indgang til fremtiden.

Faktisk størrelse 1:1
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»  Smuk tilslutning af din 
printer eller eksterne 
harddisk

»  Samme design i hele 
huset
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Sikkerhed 
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Tidstypiske detaljer.
Skærende kontraster.

01

axcent®. Konsekvent og enkelt design i smukke farver. Livlige
kontraster kombineret med stilsikre linjer. Brug farvesproget 
på sammen måde som de toneangivende arkitekter, og få 
en spændende mulighed for at fremhæve din personlige stil i 
boligindretningen.

Faktisk størrelse 1:1
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02

07 08

03

09

12

10

14

11

04 05 06

13

axcent®

 

  01  Kombination af afbryder og Schuko- 
stikkontakt med pillesikring. 
Vist med chalet-hvid afdækning og  
axcent-ramme i brunt glas.

 02  Chalet-hvid 
 03  Maison-beige 
 04  Hvidt glas 
 05  Gul 
 06  Grøn 
 07  Foyer-rød 
 08  Château-sort 
 09  Brunt glas 
 10  Blå 
 11  Rød 
 12  Entré-grå 
 13  Hvid 
 14  Sort

 ››  Materiale: Termoplast, slag- og brudfast, 
UV-bestandig, PVC- og halogenfri.
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Lys kan meget mere end at oplyse et rum. Lys kan fremhæve
detaljer i arkitekturen og forstærke det personlige udtryk. Sådan
er det med iceLight. Alene eller i kombination med andre skaber
iceLight smuk atmosfære i entréen, køkkenet eller badeværelset.
Uanset hvor udstråler iceLight det nødvendige.

iceLight®.
Enestående.

Faktisk størrelse 1:1
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»   Elegant LED-belysning  
til din bolig

»   Kold, varm eller neutral  
hvid

»   Smuk alene og i 
kombination 
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Med en berøringsfri kontakt fra ABB er det muligt at tænde 
lys, åbne døre eller noget tredje – helt uden berøring. Det 
øger hygiejnen og komforten på hospitaler og i laboratorier, 
fødevareindustrien, restaurationer og private hjem. Afbryderen 
aktiveres ved hjælp af innovativ, infrarød teknologi, når din hånd 
er indenfor fem centimeters afstand. Så enkelt er det.  

Berøringsfri kontakt.
Stilsikker komfort og hygiejne.
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»   Berøringsfri kontakt til 
hygiejnisk døråbning, 
komfortabel tænding af 
lys og lignende.

»  Velegnet til hospitaler, 
laboratorier og 
restaurationer, men 
øger også hygiejnen og 
komforten i private hjem. 
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Effektiv LED-belysning med indbygget komfort og oplysning.
De smarte LED-lamper lyser i fem retninger og fås i to
farvetemperaturer. Til lamperne fås en lang række
metalafskærmninger der, afhængigt af applikationen,
skaber atmosfære eller orientering.

iceLight®.
Orientering og oplysning.

Faktisk størrelse 1:1
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»  Fem lysretninger
»  To farvetemperaturer  

(varm eller kold hvid)
»  Metal-afskærmninger  

med forskellige motiver
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Den elegante komfortafbryder kan bruges som en helt almindelig 
afbryder til at tænde og slukke lyset, men byder samtidig på 
nye, hidtil usete teknologiske muligheder. Komfortafbryderen 
tilbyder forskellige komforttrin afhængigt af applikationen. Lyset 
kan tændes og slukkes manuelt eller automatisk afhængigt 
af, om der er personer i lokalet eller ej. En diskret LED-diode 
indikerer, at lyset skal tændes manuelt og fungerer samtidig som 
en sikker vejviser i mørket.

Komfortafbryder.
Ikke helt almindelig.

Faktisk størrelse 1:1
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»   Automatisk tænd 
- automatisk sluk 
Det kan ikke være 
bedre. Lyset tændes 
automatisk, når en 
person træder ind i 
lokalet, og slukkes 
automatisk med 
forsinkelse, når lokalet 
forlades

»   Automatisk tænd - 
manuel sluk  
I denne tilstand 
tændes lyset 
automatisk ved 
indtræden i lokalet og 
er tændt så længe, der 
er brug for det. Lyset 
forbliver tændt, selv 
hvis lokalet forlades, 
og således bestemmer 
du selv, hvornår det 
skal slukkes.

»  Manuel tænd - 
automatisk sluk  
I mange situationer 
opnås størst 
energibesparelse ved 
at kræve en manuel 
handling, førend 
lyset tændes. Med 
komfortafbryderen i 
denne indstilling skal 
lyset tændes manuelt 
i lokalet og holdes 
derefter tændt, så 
længe der registreres 
bevægelse.
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Skab den perfekte stemning. Den praktiske, klassiske
drejelysdæmper lader dig styre lyset i en håndevending. Et
diskret lys rundt om drejeknappen fungerer som orienteringslys
og viser vej i mørket. Lysdæmperen tilbyder dyb og harmonisk
dæmpning af alle moderne lyskilder. Selv LED-lamper
dæmpes på smukkeste vis uden flimmer og brummen.

LED-lysdæmper.
En moderne klassiker.

01

Faktisk størrelse 1:1
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»  Smuk, flimmerfri dæmpning 
af alle moderne lyskilder – 
også LED

» Diskret oplyst drejeknap
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15

Funktion bliver til følelse. Lyset tændes automatisk, når mørket 
falder på. Skab lige den stemning, du ønsker, eller match 
facaden med 15 forskellige valgfri farver. Ved aktivitet hæves 
lysniveauet automatisk fra 15 procent til 100 procent via en 
bevægelsessensor – eller kan styres manuelt på en kontakt. En 
unik alarmfunktion kan aktiveres af alarmsystemet og får lyset til 
at blinke skiftevis mellem rødt og hvidt.

MasterLight®

Tidens tegn.

Størrelse (LxBxD): 299x125x33 mm
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* Selvklæbende husnummer medfølger (Numre: 1-99, bogstaver: a-f)

»   Udendørs LED-belysning med 
mulighed for visning af husnummer*

»   Automatisk tændig ved skumring 
(15% lys, vælg mellem 15 farver)  
Tænding via kontakt eller 
bevægelsessensor (100%, hvid)

»   Fuldt lys (100%, hvid) via kontakt  
eller bevægelsessensor

»   Alarm-funktion med blikende  
rød/hvidt-lys
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Micro USB-opladeren passer til smartphones, tablets, 
digitalkameraer og lignende batteridrevne enheder med micro 
USB-tilslutning. Den skridsikre skuffe sikrer et stabilt fundament 
til opladning af din smartphone – selv under vibrerende alarmer.

Micro USB-oplader.
Energi til hverdagen.

Faktisk
størrelse 1:1
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»  Micro USB-oplader  
til mobile enheder

» Skridsikker holder
» Ladestrøm: 1.400 mA 
» Effekttab: 0,3W
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Uanset om du bruger computer, smartphone eller tablet, giver 
internet uden kabler dig frihed. WiFi-dataudtaget har indbygget 
WLAN access point og kan således fungere som dit trådløse 
netværk – eller det kan udvide dit eksisterende trådløse 
netværk, så du kan nyde friheden, uanset hvor du befinder dig.

WiFi-dataudtag.
Frihed uden kabler.

Faktisk størrelse 1:1
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Elegant opladning af smartphones, tablets, digitalkameraer. Med 
den dobbelte USB-oplader får du en smuk løsning til opladning 
af alle dine mobile enheder. Det eneste du behøver er et USB-
kablet mellem USB-opladeren og din enhed - ingen klodsede 
opladere. En perfekt løsning på skoler og hoteller, men også i 
private hjem kan den dobbelte USB-oplader lette hverdagen.

USB-oplader.
Oplad din tablet, smartphone, 
digitalkamera og meget andet.

Faktisk størrelse 1:1
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Identitet. Udtryksfuld arkitektur kræver 
enestående design. En bygnings 
karakter skabes også af de indvendige 
værdier. Af udtryk, funktion og 
effektivitet.
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Oplev lyd og video i allerhøjeste kvalitet. Med HDMI-stikket får 
du den perfekte forbindelse mellem dit tv og din medieafspiller. 
Uden kompromis.

HDMI.
Oplevelser i højeste kvalitet.

Faktisk størrelse 1:1
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To i en. En almindelig stikkontakt med indbygget orienteringslys.
Stikkontaktens blide, nedadvendte LED-lys skaber tryghed på 
hospitaler og plejehjem, men er lige så anvendelig som dæmpet 
natbelysning på børneværelset og på gangen fra soveværelset 
til badeværelset. Find vej i mørket.

StepLight.
Viser vejen frem.

Faktisk størrelse 1:1
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»  Stikkontakt med indbygget 
orienteringslys

»  Perfekt natbelysning på 
børneværelset

» Skaber tryghed i mørket
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Notater





ABB A/S
Meterbuen 33
DK-2740 Skovlunde
Telefon: 4450 4450
E-mail: contact.center@dk.abb.com
www.abb.dk
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