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Možnosti násobnosti rámečků

vypínač řazení
5, 6+6, 1/0+1/0, 1+1/0

vypínač symbol, řaz. 1, 2 vypínač symbol zvonek, 
řazení 1/0

vypínač symbol
řazení 1, 1/0

vypínač řazení
1, 2, 6, 7, 1/0

vypínač prosvětlení,
řazení 1, 1/0

vypínač symbol světlo, 
řaz. 1, 2, 6, 7, 1/0

zásuvka telefonnízásuvka komunikačnízásuvka anténní (TV+R) zásuvka anténní 
(TV+R+SAT)

zásuvka AUDIO-VIDEO
(mono)

zásuvka AUDIO-VIDEO
(stereo)

žaluziový ovladač otočný

zásuvka jednonásobná zásuvka jednonásobná 
s dětskou ochranou

zásuvka jednonásobná 
s dětskou ochranou 

a přepěťovou ochranou

sporákový spínač otočný stmívač otočný

zásuvka jednonásobná  
s dětskou ochranou 

a přepěťovou ochranou

vypínač popisové pole, 
řaz. 1, 2, 6, 7, 1/0

žaluziový ovladač
kolébkový s blokací

zásuvka anténní 
(TV+SAT+SAT)

Pískově béžová / BíláLedově zelená / BíláBílá / Bílá

Vanilkově žlutá / Bílá Slunečn. žlutá / Bílá Broskv. oranžová / Bílá

Hliníková / Bílá Grafitová / Bílá Titanová /Bílá

Olivově šedá / Bílá Ocelově šedá / Bílá Cappuccino / Bílá

IP 44

Medical zásuvky

Grafitová BíláHliníková

Žlutá ZelenáOranžová



Hliníková GrafitováTitanová

Ocelově šedáOlivově šedá

Ledově zelená

Cappuccino

Pískově béžová

Broskvově oranžová

Rubínově červená

Slunečnicově žlutáVanilkově žlutá

Oříškově hnědá

Sněhově bílá

Signálně hnědá

vypínač řaz. 5, 6+6, 
1/0+1/0, 1+1/0)

vypínač symbol, řaz. 1, 2 vypínač symbol, řaz. 1/0vypínač symbol, 
řazení 1, 1/0

vypínač řaz. 1, 2, 6, 7, 1/0

vypínač prosvětlení, 
řaz. 1, 1N, 1/0, 1/0N

vypínač symbol, 
řaz. 1, 2, 6, 7, 1/0

zásuvka anténní 
(TV+R)

zásuvka anténní 
(TV+R+SAT)

zásuvka AUDIO-VIDEO
(mono)

zásuvka AUDIO-VIDEO
(stereo)

zásuvka telefonní 
dvojnásobná

zásuvka komunikační 
dvojnásobná

kryt zaslepovací

sporákový spínač 
otočný

spínač popisové pole 
řaz. 1, 2, 6, 7, 1/0

zásuvka jednoná-
sobná

stmívač otočný

zásuvka s dětskou 
ochranou

zásuvka jednonásobná
s dětskou ochranou

a přepět´ovou ochranou

termostat analogový 
EBERLE 2T/3T

termostat digitální 
EBERLE 4T

pohybové čidlo 
STEINEL 1P

zásuvka jednonásobná
s dětskou ochranou

a přepět´ovou ochranou

žaluziový ovladač 
otočný

žaluziový ovladač 
řaz. 1/0 + 1/0

Možnosti násobnosti rámečků

Severská modrá

Anracitově černá

Hliníková GrafitováTitanová

Bílá káva

Bouřkově modrá

Pistáciově zelená

Zelená limetka

Tropicky oranžováCitrusově žlutá Žlutá pampeliška

Oranžová skořice Purpurově fialová Červená višeň

Sněhově bílá

Antracitově černá

Kompletní přehled na

www.obzor.cz

Kompletní přehled na

www.obzor.cz


