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Od szczegółu dO Ogółu, 
czyli jak wybrać idealny osprzęt elektryczny

Osprzęt elektryczny bardzo często jest jednym z tych elementów wyposażenia 

mieszkania, którym poświęcamy najmniej uwagi podczas zakupów, a głównymi 

kryteriami wyboru jest cena. Nadeszła pora, aby powiedzieć to głośno – dość! 

Osprzęt bowiem, ze względu na funkcje jakie spełnia, a także usytuowanie w dość 

widocznych miejscach, pełni rolę wręcz szarej eminencji, która uzupełnia i wzbo-

gaca całą aranżację. Jak zatem dokonać trafnego wyboru?

Mało kto, przed koniecznością zakupu osprzętu elektrycz-

nego, zdaje sobie sprawę, jak szeroki wybór zróżnicowa-

nych produktów oferuje rynek. Zazwyczaj przed pójściem 

do sklepu zastanawiamy się ile łączników i gniazdek po-

trzebujemy i jakie elementy trzeba będzie dokupić. Po-

mijamy natomiast kwestię koloru i kształtu. Nierzadko 

również zdarza się, że do całego mieszkania kupowane są 

jednakowe produkty. Jednak czasy, kiedy wyznacznikiem 

był dobór wszystkiego w jednym stylu minęły już dawno. 

Po pierwsze: idealNe dOpasOwaNie wizualNe

Każde pomieszczenie powinniśmy traktować indywi-

dualnie. Owszem, cała aranżacja zazwyczaj jest spójna 

i utrzymana w jednym stylu, ale dosyć często zdarza się, 

że różne wnętrza mają inną kolorystykę, oparte są na in-

nych kształtach. Dlatego też to, co pasuje do salonu, nie-

koniecznie będzie dobrze prezentować się w łazience czy 

pokoju dziecięcym. To szczególnie ważne w przypadku 

wyboru łączników, które zazwyczaj z całego osprzętu są 

najbardziej wyeksponowane. Zacznijmy zatem od koloru. 

W surowym, minimalistycznym czy wręcz futurystycznym 

wnętrzu idealnie sprawdzi się neutralna biel czy matowe 

srebro, które znajdziemy w kolekcji Karo marki Ospel – to 

nowość w ofercie producenta. Dla odważnych aranżerów 

czy zwolenników klimatu z czarno-białych fotografii cieka-

wie będzie wyglądać głęboka czerń – kto powiedział, że 
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łącznik światła nie może przyciągać uwagi? Ciepłe, klasycz-

ne czy barokowe stylizacje doskonale uzupełnią elemen-

ty ecru, czekoladowe lub te o złotym połysku. Wszystkie 

te opcje znajdziemy w kolekcjach Karo lub Sonata firmy 

Ospel. Niestandardową propozycją są również ozdobne 

ramki w kolekcji Sonata, wykonane ze szkła, aluminium, 

drewna, kamienia lub stali szlachetnej. Szeroka gama kolo-

rystyczna dostępnych na rynku łączników pozwala dopa-

sować odcień odpowiedni do koloru ścian lub dodatków 

dekoracyjnych sprawiając, że nie stanowią one jedynie 

koniecznego elementu wyposażenie pomieszczenia, ale 

i ciekawe uzupełnienie kompozycji.

Po drugie: stylOwO

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę przy wy-

borze osprzętu jest linia stylistyczna poszczególnych ak-

cesoriów. Inne elementy osprzętu elektrycznego pasują 

do wnętrz opartych o mocne, geometryczne kształty 

i ascetyczne trendy, inne do tych o delikatniejszym wyra-

zie. Bazując na opozycjach twardy-miękki, prosty-okrągły, 

minimalistyczny-finezyjny, kolekcję Sonata zaliczymy ra-

czej do pierwszej grupy, Karo natomiast do drugiej. Karo 

łączy w sobie nowoczesny design z subtelnością i lekkością 

formy. Delikatnie zaokrąglone linie i rogi nadają tej pro-

pozycji miękkości, elementy podświetlenia są naturalnie 

wkomponowane, dzięki czemu nie dominują nad całością. 

Sonata natomiast sprawia wrażenie mocniejszej w wyrazie 

– zdecydowany kształt uzupełniają podświetlenia zajmu-

jące całą szerokość łącznika. Kompromisem między tymi 

propozycjami jest kolekcja AS marki Ospel – ta łączy w so-

bie prosty kształt klawiszy z subtelnym podświetleniem 

w kształcie niewielkiego wrzeciona. 

Po trzecie: praktyczNe Na cO dzień

Wybór najlepiej dopasowanego wizualnie osprzętu elek-

trycznego to połowa sukcesu. Pozostaje jeszcze kwestia 

jego funkcjonalności. Dlatego warto skupiać się na kolek-

cjach z szeroką ofertą różnego rodzaju rozwiązań, wśród 

których znajdziemy wszystkie te elementy, których potrze-

bujemy, a przy tym będą one utrzymane w jednej linii sty-

listycznej. Firma Ospel, oprócz designu skupia się również 

na funkcjonalności oferowanych rozwiązań, dzięki czemu 

bez względu na to, którą kolekcję wybierzemy, znajdziemy 

w niej nie tylko łączniki światła (pojedyncze, podwójne czy 

potrójne), ale też żaluzjowe, ze specjalnym oznaczeniem 

(np. schody, światło, dzwonek), ściemniacze, zróżnicowa-

ne gniazda elektryczne, gniazda antenowe, komputerowe, 

telefoniczne, czujniki ruchu i wiele innych – w zależności 

od naszych potrzeb. Tak szeroki wybór jest istotny nie tyl-

ko ze względu na pełnioną przez nie funkcje, ale również 

w przypadku specyficznych umiejscowień i pomieszczeń. 

Dla przykładu – łączniki z podświetleniem doskonale 

sprawdzą się w miejscach naturalnie zaciemnionych. Po-

nadto kolekcje Karo, Sonata oraz As firmy Ospel to produk-

ty podtynkowe, które dzięki szerokiemu wyborowi ramek 

można w dowolny sposób ze sobą komponować. Dzięki 

modułowym rozwiązaniom Ospel kilka – nawet zupełnie 

różnych w codziennym wykorzystaniu elementów – kom-

ponuje się w jedną, spójną całość. Takie rozwiązanie po-

zwala spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagają-

cych wnętrz i skomplikowanych instalacji. 

seria Karo

seria Sonata

W teorii na elementy 

osprzętu elektrycznego 

zazwyczaj nie zwracamy 

uwagi. W rzeczywistości 

dzieje się tak tylko w sy-

tuacji, gdy zostały one 

dobrze dobrane pod ką-

tem praktycznym i este-

tycznym. Jeśli bowiem 

„coś nie gra” – od razu to 

zauważymy i będzie nam 

to doskwierać. Wybiera-

jąc tego typu akcesoria 

warto przemyśleć zakup pod względem naszych potrzeb 

oraz stylu, w którym urządzone jest pomieszczenie. Tylko 

w taki sposób uda nam się osiągnąć spójną i komfortową 

kompozycję.
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szybkO i bezpiecznie,
czyli praktyczne porady montażu osprzętu elektrycznego
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innowacyjne technologie, 
połączone z bezpieczeństwem 
i estetyką to cechy, których 
od montowanego w mieszkaniu 
lub domu osprzętu 
elektrycznego oczekuje się 
szczególnie.
pamiętajmy, że gniazdka 
i łączniki mają służyć nam przez 
lata, jednocześnie subtelnie 
uzupełniając kompozycję 
aranżacyjną, a także –  
co najważniejsze – gwarantując 
bezpieczeństwo wszystkim 
domownikom. kluczem  
do sukcesu jest odpowiedni  
montaż poszczególnych 
elementów. Na co zwrócić 
uwagę i jak przyspieszyć prace 
radzi ekspert z firmy Ospel.

Do najczęściej kupowanych, a tym samym też instalowa-

nych elementów osprzętu należą gniazdka i łączniki oraz 

towarzyszące im elementy. Z ich instalacją, wymianą bądź 

naprawą mamy do czynienia niejednokrotnie podczas bu-

dowy domu, remontu, czy też codziennego użytkowania. 

W dbałości o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników, 

a tym samym i usprawnienie prowadzonych prac, oferowa-

ne na rynku produkty wyposażane są w coraz to nowsze 

rozwiązania, które znacznie ułatwiają montaż i pozwalają 

na samodzielną instalację krok po kroku. Ważne jest jed-

nak, by czynności te wykonywała osoba o odpowiednich 

kwalifikacjach.

zasady geNeralNe,  
czyli od czego zaczynamy

Przede wszystkim – dokładnie zapoznajmy się z warunka-

mi, w jakich będziemy pracować – schematem instalacji 

elektrycznej w danym obiekcie oraz – co najważniejsze, 

specyfikacją techniczną stosowanego osprzętu. Producen-

ci dołączają standardowo do swoich produktów instrukcje 

ich montażu oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 

Dodatkowo, tak jak w przypadku osprzętu firmy Ospel, za-

stosowane rozwiązania pozwalają na szybką, prostą i po-

prawną instalację poszczególnych elementów. 

Podstawowa zasada, o której zawsze należy pamiętać 

podczas tego typu prac – montaż gniazdek czy łączników 

należy zawsze przeprowadzać po uprzednim wyłączeniu 

bezpieczników instalacji elektrycznej oraz sprawdzeniu, 

czy dopływ prądu został odcięty. W tym celu najlepiej wy-

korzystać specjalny próbnik napięcia, który w bezpieczny 

sposób wskaże czy przewodach na pewno nie ma już prą-

du. Przyda się on również przy ustalaniu, który z nich jest 

przewodem zasilającym.

izOlacJe, kable i puszki,  
czyli ułatwienia dla montażysty

Montaż osprzętu elektrycznego kojarzy się zazwyczaj 

z uciążliwym manualnie podłączaniem instalacji. Ważne 

jest więc, by wybrane przez nas urządzenia wyposażone 

zostały w rozwiązania, które usprawnią prace instalator-
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skie. Przykładem tego typu produktów mogą być łączniki, 

gniazda, ściemniacze, czujniki ruchu i regulatory tempera-

tury z najnowszych linii firmy OSPEL – AS oraz Sonata. 

Po Pierwsze – przymiar umieszczony na tylnej części 

podstawy łącznika zdecydowanie ułatwia ustalenie zale-

canej długości odizolowania przewodu, a także eliminuje 

ryzyko niepoprawnie wykonanej instalacji. Tak przygoto-

wane przewody można śmiało umieszczać w zaciskach, 

bez obaw, że któryś z nich nie będzie właściwie przewodził 

prądu. Dla usprawnienia zacisk przewodu fazowego wyjąt-

kowo łatwo rozpoznać – został on oznaczony przyciskiem 

w kolorze czerwonym. Dodatkowo, ergonomiczne przyci-

ski pozwalają natomiast na szybkie uwolnienie przewodu 

z zacisku, więc w razie pomyłki w prosty sposób można 

dokonać zamiany.

Po drugie – samopowrotne pazurki wyposażone w nie-

rdzewne elementy sprężynujące znacznie ułatwiają mon-

taż modułu łącznika w puszcze instalacyjnej, a dodatkowo 

boczne wyprowadzenie przewodów umożliwia kontrolę 

jakości ich przyłączenia do zacisku, już po ostatecznym za-

instalowaniu w puszce. 

Po trzecie – bazujące elementy dystansowe są umiesz-

czane w osprzęcie z serii AS oraz Sonata firmy Ospel 

na mostkach, dzięki czemu zapewniają idealny rozstaw 

łącznikiPrzymiar umieszczony na tylnej 
części podstawy łącznika 
zdecydowanie ułatwia ustalenie 
zalecanej długości odizolowania 
przewodu.

Szybki montaż/
demontaż ramki 

na module 
łącznika, dzięki 

zastosowaniu 
szybkozłącznej 

pokrywy 
mocującej.

Samopowrotne pazurki 
wyposażone w nierdzewne 

elementy sprężynujące znacznie 
ułatwiają montaż modułu 

łącznika w puszcze instalacyjnej.

Podwyższenie stopnia ochrony  
łaczników do IP 44 poprzez 

zamontowanie dodatkowego 
zestawu uszczelniającego.

Wymienny element podświetlenia 
umożliwia wybór koloru 

emitowanego światła, a tym 
samym lepsze dopasowanie 

do aranżacji wnętrza.

Bazujące elementy dystansowe 
umieszczane na mostkach, 

zapewniają idealny rozstaw 
i wzajemne położenie modułów 

w puszkach wielokrotnych.

Boczne wyprowadzenie przewodów 
umożliwia kontrolę jakości 

ich przyłączenia do zacisku, 
po ostatecznym zainstalowaniu 

modułu łącznika w puszce 
instalacyjnej. Ergonomiczne 

przyciski pozwalają na łatwe 
uwolnienie przewodu z zacisku. 

Przycisk w kolorze czerwonym 
ułatwia identyfikację zacisku 

przewodu zasilającego.
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i wzajemne położenie modułów w puszkach wielokrot-

nych. Dzięki temu bez problemu, zgodnie z zasadami bez-

pieczeństwa można wykonać instalację w dowolnej konfi-

guracji. 

Po czwarte – montaż łączników w serii Sonata i AS nie 

kończy się tylko na czysto technicznych kwestiach. Już 

na tym etapie można dokonać również delikatnych zmian 

aranżacyjnych. Dzięki możliwości wymiany elementu pod-

świetlenia, można dowolnie dobierać jego kolorystykę, 

a tym samym dopasowywać ją do aranżacji pomieszczenia 

i gustu domowników. Zamocowany osprzęt elektryczny 

będzie więc doskonale spełniał rolę użytkową, jak i deko-

racyjną.

Gniazda

Zabudowa samopowrotnych 
pazurków rozporowych 

zabezpiecza palce instalatora 
przed przypadkowym skaleczeniem.

Przymiar umieszczony na tylnej 
stronie podstawy gniazda ułatwia 

ustalenie zalecanej długości 
odizolowania przewodu.

Boczne wyprowadzenie przewodów 
umożliwia kontrolę jakości ich przyłączenia 
do zacisku, po ostatecznym zainstalowaniu 

gniazda w puszcze instalacyjnej.

Bazujące elementy dystansowe umieszczone na mostkach 
zapewniają idealny rozstaw i wzajemne położenie modułów 

w puszkach wielokrotnych.

Przesłony torów 
prądowych 
chronią dziecko 
przed porażeniem, 
w przypadku próby 
włożenia metalowego 
przedmiotu do otworów 
wtyczkowych gniazda.

Uniwersalny 
system ramek 

wielokrotnych 
umożliwia 

dowolne 
stosowanie 

układów 
pionowych  

lub poziomych.
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dopasuj poziom światła  
do swoich potrzeb

Nowoczesne sposoby aranżacji przestrzeni, w celu osiągnięcia ciekawych wrażeń 
estetycznych, bardzo często wykorzystują zabawę wielopunktowym oświetleniem. aby 
uzyskać jeszcze lepsze efekty, a przy tym ograniczyć zużycie energii, warto zastosować 

urządzenia wpływające nie tylko na rozmieszczenie światła, ale i jego intensywność. 
korzystając z funkcjonalnych ściemniaczy firmy Ospel można stworzyć oryginalne 

kompozycje świetlne, zbudować niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu, a przy tym 
zredukować codzienne koszty eksploatacji budynku.

6

Zróżnicowanie funkcji poszczególnych pomieszczeń w do-

mach i mieszkaniach sprawia, że aranżując ich przestrzeń 

należy zwrócić uwagę na źródła i rodzaje oświetlenia. 

Umiejętnie dobrany kierunek, barwa, stopień rozprosze-

nia, czy załamanie promieni świetlnych pozwala na stwo-

rzenie ciekawych rozwiązań wizualnych. Gra świateł i cieni 

podkreśla poszczególne elementy oraz części wnętrz, na-

dając im specyficznego charakteru. Dzięki wysokiej jakości 

urządzeniom do redukcji natężenia światła firmy Ospel, 

możliwe jest sterowanie oświetleniem, co nie tylko gwa-

rantuje tworzenie pożądanego nastroju, ale pozwala tak-

że na wymierne korzyści związane z obniżeniem poboru 

energii elektrycznej.

klimatyczNe OświetleNie

Najnowsze trendy architektury wnętrz przewidują nie tylko 

jedno oświetlenie umieszczone centralnie, ale wymagają 

także obecności innych, które będą pełniły specyficzne role. 

www.ospel.pl
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Ściemniacz  
przyciskowo-obrotowy.

Ściemniacz 
wielofunkcyjny, 

sterowany pilotem  
lub dotykiem.
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Ich zadania mogą przewidywać wyeksponowanie elemen-

tów dekoracyjnych, podkreślenie ciekawej faktury ścian, 

wnęk lub stylowych konstrukcji, czy chociażby stworzenie 

właściwej atmosfery do pracy, czytania, oglądania telewizji, 

czy po prostu chwili relaksu. Istotną kwestią, która ma zna-

czący wpływ na końcowy efekt estetyczny, jest więc również 

ostrość światła. Idealne dopasowanie jego natężenia do in-

dywidualnych oczekiwań, czy też potrzeb chwili umożliwią 

wielofunkcyjne ściemniacze firmy Ospel, dostępne w wer-

sji przyciskowo-obrotowej lub elektronicznej. W przypadku 

ściemniaczy elektronicznych, dzięki funkcji programowa-

nia, zdalnie sterowane urządzenie pozwala na tworzenie 

własnych kompozycji i rozwiązań świetlnych, do których 

można z łatwością powrócić po naciśnięciu odpowied-

niego przycisku na pilocie. Ściemniacz elektroniczny gwa-

rantuje natychmiastowe stworzenie właściwej atmosfery 

o każdej porze dnia i nocy bez konieczności ręcznej zmia-

ny ustawień. Jest także dostosowany do różnego rodzaju 

oświetlenia – może praco-

wać zarówno na oświetle-

niu tradycyjnym oraz halo-

genowym. Rozwiązaniem 

pomocnym w zaaranżowa-

niu samego urządzenia we-

wnątrz pomieszczenia jest 

także zróżnicowana paleta 

kolorystyczna obudowy, 

która dostępna jest w wer-

sji: białej, ecru, czarnej me-

talicznej, srebrnej matowej, 

szampańskiej złotej oraz 

czekoladowej metalicznej.

ciemNieJ zNaczy taNieJ

Duża liczba źródeł światła w pomieszczeniach nie musi 

obecnie oznaczać znaczącego poboru energii elektrycz-

nej. Wykorzystywanie energooszczędnych rozwiązań 

oświetleniowych pozwala bowiem na znaczące ogranicze-

nie kosztów eksploatacji budynków. Dodatkowe zastoso-

wanie sterowania światłem za pomocą przystosowanego 

do tego osprzętu elektrycznego, jak np. ściemniaczy firmy 

Ospel, umożliwia zwiększenie efektywności energetycznej, 

a także dłuższe życie jego źródeł. We wnętrzach, które nie 

muszą być mocno doświetlone i nie spełniają w głównej 

mierze funkcji reprezentacyjnych, wykorzystanie ściem-

niacza przyciskowo-obrotowego firmy Ospel może zna-

cząco wpłynąć na rachunki za energię, obniżając je nawet 

do 40%. Ergonomiczny kształt pokrętła, płynność ruchu, 

które gwarantuje i subtelny wygląd sprawiają, że korzysta-

nie z niego, poza samymi względami ekonomicznymi, jest 

bardzo łatwe, a urządzenie w łagodny sposób komponuje 

się z płaszczyzną ścian. Istotną cechą, którą charakteryzuje 

się zarówno ściemniacz elektroniczny, jak i przyciskowo-

obrotowy, jest łagodny start oświetlenia, co zmniejsza in-

tensywność eksploatacji jego źródeł. Dzięki temu starczają 

one na dłużej, a tym samym nie muszą być często wymie-

niane, co także zmniejsza koszty użytkowania pomiesz-

czeń. Urządzenia sterujące światłem firmy Ospel są także 

bardzo łatwe w montażu, a zastosowanie wysokiej jakości 

materiałów powoduje, że z powodzeniem służą przez dłu-

gie lata.

Osprzęt elektryczny w domu jest bardzo ważny, zwłaszcza 

jeżeli planujemy wielopunktowe oświetlenie, rozmieszczo-

ne w różnych miejscach domu. Przy pomocy ściemniaczy 

firmy Ospel z łatwością wykreujemy nastorojowy klimat, 

a przy tym obniżymy rachunki za prąd.
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subtelNy blask klasyki

Styl i elegancja nigdy nie wychodzą z mody, wręcz przeciw-

nie stanowią nieodłączną część współczesnych aranżacji 

wnętrz. Klasyczne elementy, charakteryzujące się geome-

tryczną konstrukcją i subtelną formą nadają wyrazistości 

i smaku każdemu pomieszczeniu. Tymi właśnie cechami 

wyróżnia się osprzęt elektryczny z nowej podtynkowej 

kolekcji AS firmy OSPEL dostępny w dwóch, neutralnych 

wersjach kolorystycznych – biały i ecru. Taka kolorystyka 

daje szerokie możliwości do stworzenia zróżnicowanych 

aranżacji. Jasne barwy doskonale będą się komponować 

zarówno z neutralnymi, jak i intensywnymi kolorami ścian, 

mebli oraz dodatków dekoracyjnych. Wobec tego włączni-

ki i gniazda raz zainstalowane mogą stanowić trwały i nie-

rozłączny element pomieszczenia, mimo zmieniającej się 

wokół stylistyki. Dzięki temu seria AS staje się uniwersal-

nym rozwiązaniem na wiele lat. Co więcej opcja zainstalo-

wania osprzętu w ramkach wielokrotnych, daje możliwość 

stworzenia designerskiej dekoracji i podkreśla innowacyj-

ny charakter danej przestrzeni. Dyskretne umieszczenie 

przewodów elektrycznych pod tynkiem dodatkowo po-

rządkuje instalację, a delikatna budowa doskonale współ-

gra z wystrojem każdego wnętrza.

FuNkcJONalNOść i  wygOda

Seria osprzętu podtynkowego AS firmy OSPEL oprócz 

prostej, eleganckiej formy i ponadczasowej kolorystyki 

cechuje się również niezwykłą funkcjonalnością. Jest to 

seria modułowa, pozwalająca na montaż ramek w po-

zycji pionowej i poziomej. W jej skład wchodzą łączni-

ki klawiszowe z podświetleniem lub bez, ściemniacze 

przyciskowo-obrotowy i sterowany pilotem lub doty-

kiem, łącznik hotelowy, czujnik ruchu, regulator tem-

peratury, a także różnego rodzaju gniazda: wtyczkowe 

– z uziemieniem i bez, pojedyncze i podwójne, Euro, an-

tenowe, komputerowe, głośnikowe oraz telefoniczne. 

Duża liczba elementów pozwala na zbudowanie inte-

ligentnej instalacji poprzez montaż ramki wielokrotnej, 

skupiającej w swoim wnętrzu zespół gniazd zasilają-

cych m. in. sprzęt RTV, AGD czy też rozprowadzających 

instalację sieci komputerowych, telefonicznych lub 

nagłośnienia. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia pracę 

w pomieszczeniach takich, jak kuchnia czy biuro, gdzie 

potrzebujemy skoncentrować w określonym obszarze 

osprzęt potrzebny do działania różnych elektrycznych 

urządzeń. Z kolei instalując ramkę wielokrotną w salonie 

klasyka w nOwOczesnym wydaniu –
seria osprzętu elektrycznego as firmy Ospel

Montaż instalacji elektrycznej  
do niedawna wiązał się z wyborem  

pomiędzy funkcjonalnością, a estetyką. 
Nowoczesne rozwiązania dążą jednak 

do połączenia tych dwóch cech,  
a osprzęt elektryczny zaczyna odgrywać 

zupełnie nową rolę elementu zdobniczego. 
Produkty z serii AS firmy OSPEL  

gwarantują wysoką jakość, bezpieczeństwo 
oraz elegancki design, dzięki czemu  

planując instalację elektryczną  
nie będziemy już musieli stawać 

przed dylematem – wygląd czy wygoda.

www.ospel.pl
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możemy stworzyć prawdziwe centrum rozrywki, ponieważ 

w jednym miejscu będziemy mieć pod kontrolą wszystkie 

podłączone sprzęty i w wygodny sposób zmieniać usta-

wienia. Osprzęt z serii AS posiada również możliwość za-

budowy łączników o stopniu ochrony IP-20 jako łączniki 

o stopniu IP-44, dzięki czemu bez problemu można zain-

stalować gniazda, czy łączniki w pomieszczeniach sanitar-

nych, czyli miejscach szczególnie narażonych na wilgoć. 

Konstruktorzy firmy OSPEL oprócz zaprojektowania prak-

tycznych rozwiązań użytkowych zadbali również o łatwość 

i bezpieczeństwo montażu. Łączniki i gniazda z serii AS zo-

stały wyposażone w pazurki z zatrzaskowymi elementami, 

dzięki którym produkty zostają trwale umieszczone w ścia-

nie. Dodatkowo zastosowanie szybkozłącznej pokrywy 

mocującej sprawia, że instalacja ramki na module łącznika 

odbywa się w bardzo prosty i szybki sposób. 

Nowa seria osprzętu elektrycznego firmy OSPEL jest dosko-

nałym dowodem na to, że klasyka wcale nie musi oznaczać 

nudy. Połączenie dynamicznego wzornictwa, neutralnej 

kolorystyki i ponadczasowego designu zapewnia szerokie 

możliwości aranżacyjne i  sprawia, że seria AS będzie sta-

nowiła niezwykłą ozdobę wnętrza na długie lata.

symfOnia elegancji i nOwOczesnegO designu –
osprzęt elektryczny sOnaTa firmy Ospel

Wykańczając lub remontując domy i mieszkania 
coraz częściej zwraca się uwagę nie tylko na walory 

funkcjonalne i bezpieczeństwo, ale także aspekty 
estetyczne. Wybierając wyposażenie w pierwszym 

momencie patrzymy na jego wygląd, kolorystykę 
i uwzględniamy pomieszczenie, w którym 

będzie zamontowane. Firma OSPEL wychodząc 
naprzeciw wymaganiom klientów oferuje szeroką 

gamę łączników oraz gniazd podtynkowych 
i natynkowych, które będą współgrały ze 

stylistyką każdego wnętrza i zapewniały komfort 
użytkowania. Świadczy o tym z pewnością 

osprzęt elektryczny z serii SONATA, który stanowi 
odzwierciedlenie najnowszych trendów oraz 

współczesnej elegancji, spełniając przy tym 
wszelkie kryteria bezpieczeństwa i trwałości.

www.ospel.pl

ukryta FuNkcJONalNOść

Kolekcja SONATA to najnowsze osiągnięcie firmy OSPEL 

w zakresie osprzętu elektrycznego, odpowiadające naj-

wyższym standardom technologicznym, a także komplek-

sowe i funkcjonalne rozwiązanie aranżacyjne. SONATA to 
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modułowa, podtynkowa seria, zawierająca oprócz podsta-

wowych łączników i gniazd wtyczkowych, także czujnik 

ruchu, regulator temperatury, ściemniacze oraz gniazda: 

antenowe, komputerowe, głośnikowe i telefoniczne. Zróż-

nicowane pod względem użyteczności i bezpieczeństwa 

produkty, bez problemu znajdują zastosowanie w różnych 

pomieszczeniach, zarówno w salonach, sypialniach, kory-

tarzach, jak też w bardziej wymagających przestrzeniach 

– kuchniach i łazienkach. Kolekcja została dodatkowo 

uzupełniona o uniwersalne, wielokrotne ramki, pozwa-

lające na montaż poszczególnych produktów zarówno 

pionowo jak i poziomo, w zależności od potrzeb. Klawisze 

i ramki łączników w kolekcji SONATA nie stanowią jednej 

całości, możemy je zatem zamieniać, tworząc niepowta-

rzalne kombinacje, pasujące do każdego pomieszczenia 

i odpowiadające gustom użytkowników. Atutem serii jest 

również opcja zamontowania w ramkach wielokrotnych 

gniazda podwójnego. Niewątpliwą zaletą tych rozwiązań 

jest aspekt ekonomiczny, ponieważ wszystkie te mody-

fikacje nie wymagają zakupu całego osprzętu, a jedynie 

wybranych jego części. Seria SONATA stanowi niezbędny 

element każdego wnętrza, jednak nie tylko ze względów 

finansowych i funkcjonalnych, ale także estetycznych. Dys-

kretne umieszczenie przewodów elektrycznych pod tyn-

kiem porządkuje instalację, a delikatna budowa i elegancki 

design poszczególnych elementów wykończenia dosko-

nale wpisuje się w wystrój danego wnętrza.

idealNa kOmpOzycJa

Stworzenie spójnej aranżacji wnętrza wcale nie wymaga 

wielkiego trudu. Wystarczy określić styl danego pomiesz-

czenia, wybrać odpowiednie wyposażenie i starannie ze-

stawić z nimi wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy 

wykończenia, takie jak osprzęt elektryczny. Urządzając 

własne cztery kąty powinno się zatem poszukać odpo-

wiednich wzorów, kształtów i barw elektrycznych dodat-

ków, dopasowując je do koloru ścian, podłóg oraz mebli, 

czyli charakteru danego pomieszczenia. Dzięki produktom 

firmy OSPEL jest w czym wybierać, gdyż producent stale 

wprowadza na rynek kolekcje odpowiadające najnowszym 

trendom wzorniczym. Produkty z najnowszej serii SONATA 

stanowią bogatą gamę kolorystyczną umożliwiającą stwo-

rzenie indywidualnych projektów. Dostępne są zarówno 

w tradycyjnej bieli, kolorze ecru oraz wersjach metalizowa-

nych (szampański złoty, srebrny mat, czekoladowy metalik, 

czarny metalik), które doskonale wpisują się w stylistykę 

nowoczesnych i modernistycznych wnętrz. W ramach serii 

znajdziemy również wielokrotne ramki zewnętrzne wyko-

nane ze szkła, aluminium, drewna, kamienia oraz stali szla-

chetnej, które zwiększają możliwości dekoracyjne osprzętu. 

Szkło będzie szlachetną ozdobą i zaakcentuje wyrafinowa-

ny wystrój, z kolei ramki wykonane z naturalnych materia-

łów podkreślą minimalizm i będą doskonale komponować 

się z produktami w każdym kolorze. Szczotkowana stal na-

tomiast sprawdzi się przy realizacji nieco odważniejszych, 

nowatorskich projektów. Możliwość zestawienia geome-

trycznych kształtów poszczególnych elementów osprzętu 

z dowolnymi ramkami, z pewnością pomoże w zbudowa-

niu idealnej aranżacyjnej kompozycji.

Innowacyjna seria osprzętu elektrycznego firmy OSPEL nie 

tylko spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeń-

stwa i komfortu użytkowania, ale także posiada liczne walo-

ry estetyczne. Kolekcja SONATA jest doskonałym dowodem 

na to, że nawet z pozoru niewielki element wyposażenia 

może całkowicie odmienić charakter wnętrza, nadając mu 

niepowtarzalnego wdzięku i nowoczesnej elegancji.



Z.S.E. OSPEL S.A., ul. G ówna 128, 
Wierbka 42-436 Pilica
tel./fax: 32 67 37 106 do 110, 
fax: 32 75 08 499, 
e-mail: o   ce@ospel.com.pl

www.ospel.com.pl
www.facebook.com/OspelIdealnePolaczenie

Seria Karo to produkty, gdzie wyraziste kształty 
mechanizmów kontrastują z subtelnymi liniami 
ramek. To wyważona propozycja dla osób, które 
chcą by osprzęt w ich domu stanowił dyskretną 
ozdobę ściany. Wysoka jakość wykonania i bogactwo 
asortymentu, stanowią idealne dopełnienie oferty.

Dostępna kolorystyka

czekoladowy 
metalik

ecru
perłowy

srebrny
perłowy

Budzi emocje
k l k


