WŁĄCZ ŚWIATŁO SWOIM DOTYKIEM
LIGHT UP YOUR SENSES

Design: B. Dall’eco

brevettato patented

SZKŁO / GLASS

44PVTC21...

44PVTC22...

44PVTC01...

44PVTC02...

44PVTC3...

Dla 1-go ukrytego
mechanizmu ave touch
For 1 “hidden” control for
round boxes

Dla 2-óch ukrytych
mechanizmów ave touch
For 2 “hidden” controls
for round boxes

Dla 1-go ukrytego
mechanizmu ave touch
For 1 “hidden” control

Dla 2-óch ukrytych
mechanizmów ave touch
For 2 “hidden” controls

Dla 3-ech ukrytych
mechanizmów ave touch
For 3 “hidden” controls

44PVTC03...

44PVTC4...

44PVTC76...

44PVTC88...

Dla 3-ech mechanizmów
For 3 “hidden” controls

Dla 4-ech mechanizmów
For 4 “hidden” controls

Dla ukrytego mechanizmu
informacyjnego ave touch
For 1 “hidden”
light signal/lighting module

Dla ukrytego mechanizmu
dzwonka ave touch
For 1 “hidden”
push-button
with name tag module

44PVTC04...

44PVTC7...

Dla 4-ech mechanizmów
For 4 “hidden” controls

Dla 7-miu mechanizmów
For 7 “hidden” controls

44PVTC01.../P

44PVTC02.../P

44PVTC03.../P

44PVTCN3...

44PVTCS3...

Dla 1-go ukrytego
mechanizmu ave touch
z ikoną opisową
For 1 “hidden” control
window for customization
labels

Dla 2-óch ukrytych
mechanizmów ave touch
z ikoną opisową

Dla 3-ech ukrytych
mechanizmów ave touch
z ikoną opisową
For 3 “hidden” controls
window for customization
labels

Plakietka przesuwana
bez piktogramu dla 3
ukrytych mechanizmów
Sliding for covering 3
standard modules S44
no symbol

Plakietka przesuwana
z logo wtyczki dla 3
ukrytych mechanizmów
Sliding for covering 3
standard modules S44
“plug” symbol

For 2 “hidden” controls
window for customization
labels

Mechanizmy
Uruchomienie funkcji poprzez dotyk szklanej płytki lub
zbliżenie na około 4mm.
Switches
Regulation of the function by touching the plate or at a
distance of about 4 mm.

Ruchoma szklana płytka
niespotykany efekt estetycznego ukrycia gniazdek elektrycznych.
Ave Touch sliding front plate covers the socket outlet with refined
hidden installations.

NAL

GO

Stalowo szary
efekt „zamrożony”

Całkowicie czarny
błyszczący

Frosted
silver grey

Clear
absolute black

W

RPL

Czerwień Pompei
błyszczący
Clear Pompeian
red

VO

Zielono morski
efekt „zamrożony”
Frosted water
green

ystarczy jedno dotknięcie aby zrozumieć, że wszystko inne
pozostało w tyle, nieatrakcyjne, przestarzałe. Ave Touch to
niewiarygodna technologia szklanych płytek w szerokiej gamie
która zmienia osprzęt elektryczny w element wystroju wnętrza.
Ave może być instalowany w zwykłych puszkach i umożliwia
integrację z domową automatyką lub inteligentnym domem.

Mechanizm dzwonka
Uruchomienie funkcji poprzez dotknięcie szklanej
płytki lub zbliżenie na około 4mm.
Bell function
Regulation of the function by touching the plate or at a
distance of about 4 mm.

It only takes one touch to understand that everything else has
been left behind, forgotten, oldfashioned. Ave Touch is the un
believable glass range with touch control that turns the electric
instalation into a furnishing element. It can be instaled in standard
flush-mounted boxes or in special wal-lined boxes and is available in version
with normal electrical wiring or for home automation

Design: B. Dall’eco
zramkamiVERA44 BREVETTO / PATENTED AVE n° 209
with VERA 44 front plate

SZKŁO / GLASS

44PV3GO

44PV3NAL

Stalowo szary - zamrożony

Czarny - błyszczacy

Czerwień Pompei - błyszczacy

Zielono-morski-zamrożony

Frosted silver grey

Clear absolute black

Clear Pompeian red

Frosted water green

ALLUMINIO / ALUMINIUM

44PV3RPL

44PV3VO

DREWNO / WOOD

44PA3ALS

44PA3ANS

44PL3RS

44PL3WG

Naturalne aluminium szczotkowane

Antracytowe aluminium szczotkowane

Jasne drewno

Drewno wenge

Natural brushed aluminium

Anthracite brushed aluminium

Whitened oak

Wenge

D esign: l uca M erletti
con placca ZAMA 44 BREVETTO / PATENTED AVEn° 209
with ZAMA 44 front plate

METALLO / METAL

44P93AO

44P93BMC

44P93GF

44P93PERS

Argento opaco

Bianco lucido micalizzato

Grafite

Placca verniciabile

Matt silver

Micalized polished white

Graphite

Paintable front plate

44P93GSM

44P93NCS

Grigio scuro metallizzato

Nichel spazzolato

Metallic dark grey

Brushed nickel

44P93OT
Ottone lucido
Polished brass

D esign: luca M erletti
z ramkami STANDARD 44 BREVETTO/PATENTEDAVEn°209 with
44 MOULDED front plate

STANDARD / MOULDED

44PY03GSM

Ciemny szary - metalizowany
Metallic dark grey

44PY03PS

44PY03B

44PY03SA

44PY03M

44PY03AP

Biały RAL 9010

Piaskowy RAL 1013

Marmurowy

Pomarańczowy

Brzoskwiniowy

RAL 9010 white

RAL 1013 sand

Marble

Opaline orange

Opaline peach

44PY03GSL

44PY03RD

44PY03OT

44PY03AO

Czarno szary - błyszczący

Drewnopodobny

Mosiądz lakierowany

Srebrny matowy

Szampański matowy

Polished dark grey

Matt briarwood

Polished brass

Matt silver

Matt champagne

44PY03CHO

AVE
Historia osprzętu
tworzona od 1904
AVE
since 1904 the history of electricity

1950

2008
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