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B E A X O L U T E .



Axolute este un sistem inovativ garantat de  
renumele Bticino. El oferă în premieră materiale şi  
finisaje de excepţie dar şi caracteristicile de ultimă 
generaţie ale tehnologiei digitale de la siguranţă, la  
comunicare, la divertisment. Axolute întruneşte cele mai 
înalte  standarde în design şi tehnologie, perfecţionat până 
la cel mai mic detaliu, integrat într-un sistem complet de 
o eleganţă rafinată şi precisă. Dar, mai presus de toate, el 
înseamnă personalizare. Axolute oferă posibilitatea alegerii 
funcţiilor potrivite nevoilor individuale, selecţiei formelor,  
materialelor şi finisajelor în concordanţă cu stiluri de 
viaţă specifice, pentru a da o valoare nouă şi exclusivă  
interioarelor.





Comutator axial. Acest design inovator  

menţine tastele aliniate perfect chiar şi după utilizare, 

garantând astfel o suprafaţă plană pentru eleganţa 

simetrică maximă. Nervura fină care poate fi aprinsă 

cu un singur LED albastru, este un detaliu rafinat de 

design ce oferă un punct de referinţă tactil şi vizual. 

Finisajele tastelor de aluminiu şi antracit lucios-metalizat,  

armonizate cu variatele materiale ale plăcii, conferă  

sistemului Axolute o imagine elegantă a tehnologiei. 

Învelişul dublu creează un efect de lupă special asupra 

tastelor pentru a accentua luminozitatea lor şi pentru a 

elimina urmele amprentelor.
Comutator Axial, aluminiu sablat



Comutator Stil, aluminiu Axolute 



Controlează stilul. Având buton în relief şi mişcare axială, acest model 

reprezintă un amestec echilibrat între inovaţie şi tradiţie, răspunzând unei dorinţe 

larg răspândite pentru satisfacţia simţului tactil. Imaginea clasică transpusă într-un 

design modern, prezentând o tastă placată cu crom şi intensificată prin evidenţierea 

luminoasă opţională a perimetrului cu LED-uri albastre, reprezintă valoarea de bază 

a sistemului Axolute: capacitatea sa de a corespunde stilurilor de viaţă diferite,  

permiţând utilizatorilor să selecţioneze oferta care se potriveşte cel mai bine  

cu dorinţele lor.



Atingere delicată. Acest sistem de control 

digital complet silenţios inaugurează un nou tip de gest: 

în loc de presiune - o atingere uşoară, gentilă pentru a 

aprinde şi a regla lumina. O simplă mângâiere pentru 

iluminare, creează diferite grade de umbră şi întuneric 

a spaţiului. LED-urile luminoase subliniază eleganţa 

designului Axolute făcând tastele uşor de găsit 

prin apăsare şi uşor de recunoscut chiar şi pe întuneric.



Senzor de atingere, sticlă neagră



Panou pentru acţionarea scenariilor, auriu mat
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Activarea scenariilor. O evoluţie 

în controlul digital care permite activarea atât  

a funcţiilor cât şi a scenariilor. Sfera  

acţiunilor a fost extinsă: nu doar  

aprindere, stingere, reglare a luminii, 

dar şi declanşare, printr-un singur 

gest, a diferitelor scenarii generate 

prin combinarea multiplelor funcţii ce 

au fost configurate pentru potrivirea cu 

nevoile şi dorinţele personale. Patru taste cu  

nervuri mici luminoase fac din Axolute 

Activarea Scenariilor un centru de  

control al senzaţiilor. O singură  

atingere face  posibilă configurarea 

a patru scenarii uşor de reprogramat. 

De exemplu, atmosfera ideală pentru o 

petrecere: jaluzele trase, lumină relaxantă, 

muzică de fundal.



Touchscreen. Un display digital evoluat pentru 

activarea şi controlul simplu şi intuitiv al funcţiilor în 

zonele locuite. Rama încadrează un ecran ce prezintă 

pictograme color cu grafice sofisticate şi de efect.  

Prin ideogramele proprii, ecranul cu atingere Axolute 

îşi dezvăluie potenţialul tehnologic. Ecranele  

personalizate permit navigarea facilă prin  

diversele meniuri utilizând pictogramele selectate.  

Nu este necesar niciun manual de utilizare pentru a  

activa alarma antifurt, programarea controlului de  

ambianţă şi a sunetului de transmisie.



Ecran cu atingere, titaniu sablat





Video display / 
Ecranul Video. 
Sistemul de interfonie  

video-color încorporat, care 

poate fi poziţionat oriunde 

în casă şi nu doar la intrare,  

reprezintă o reală evoluţie: nu mai 

este un telefon ataşat pe perete, ci 

un ecran plat cu cristale lichide  

pentru imagini de  un contur foarte 

clar, disponibil într-o paletă variată 

de culori. Exteriorul video-ecranului 

Axolute este armonizat până în cele mai mici 

detalii cu cel al dispozitivelor electrice de fixare. 

Ecran video, titaniu deschis





Staţia Video. Un sistem de  

interfonie extrem de dezvoltat cu un 

design elegant şi cu un aspect plin de 

viaţă pentru a încadra imaginile de  

înaltă rezoluţie a ecranului 

LCD color. Ca centru de control  

multimedia pentru casă, unitatea 

integrează şi administrează toate  

semnalele ataşate căminului. Permite 

controlul total al casei şi al tuturor  

activităţilor sale variate, de la siguranţa 

la confort şi divertisment. Staţia video

Axolute este un terminal eficient şi 

uşor de folosit în raport cu situaţiile atât 

din interiorul cât şi din afara căminului. 

Graţie design-ului său remarcabil,  

finisajelor rafinate şi a  

ecranului mare, unitatea devine 

un detaliu atrăgător în orice decor.

Staţia Video, Sticlă cristal





Wenge, comutator axial

Lemn. Ramele din lemn sugerează 

continuitatea cu tradiţia şi cu universul 

mobilierului de cea mai înaltă calitate. 

În lemn  masiv de tec şi wenge, având  

nervura orizontală, efectele sale  

geometrice, se potrivesc perfect cu formele  

dreptunghiulare. Lemn masiv de arţar, 

cireş, şi alun, cu modelele lor tip “explozie 

solară”, sunt asortate cu formele eliptice. 

Introducerea unei serii extinse 

pe lemn aduce sistemul 

Axolute într-o sferă a simţurilor,  

oferind un contact tactil cald, emoţia 

unei atmosfere discrete, pline de amintiri.

Ashwood, comutator axial



Oţel. Clasa alcătuită din aluminiu, zamak, 

şi oţel inoxidabil. Uşor, aluminiu nealterabil, ce se  

adaptează la cel mai precis mecanism graţie  

proprietăţilor sale speciale, este utilizat în forma  

dreptunghiulară. Zamak-ul ductil este  

modelat într-o formă eliptică pentru un profil delicat. 

Inox strălucitor Alessi 
Comutator, model oţel

Axolute introduce o funcţiune fără  

precedent în universul materialelor: oţel inoxidabil,  

dezvoltat alături de Alessi, cunoscuta companie  

italiană de profil, specializată în producerea  

articolelor pentru casă. În formă eliptică, oţelul conferă  

designului convex magia omogenităţii, a reflexiei limpezi. 





Gresie, comutator digital

Marmură de Carrara, comutator digital

Piatra. Gresia Hewne şi marmura de Carrara 

utilizată la formele dreptunghice, garantează  

senzaţia materială la contactul fizic cu tastele, având 

accente arhitecturale care adaugă nobleţe designului.

Finisajul dur şi caracterul neregulat al gresiei creează 

un contrast cu strălucirea tastelor metalizate. Claritatea 

şi finisajul de mătase a marmurei sugerează imagini 

ale perfecţiunii clasice. Pietrele, care proiectează 

Axolute în dimensiunea naturalului,  

conferă comutatoarelor o imagine nobilă,  

ideală pentru amenajarea arhitecturală de prestigiu. 







Piele de culoarea nisipului, atingere delicată

Piele de culoarea cafelei, atingere delicată

Piele. O alegere originală în domeniul  

finisajelor, ce contribuie la caracterul special a direcţiei de  

cercetare Bticino în universul materialelor. Utilizată 

în tonuri închise de cafea şi nuanţe subtile nisipii,  

pentru forma eliptică, sugerează asocieri  

tactile şi estetice cu cele mai rafinate şelării, evocând  

imaginea mobilei tradiţionale din piele, un simbol 

elocvent al valorii durabile. Finisajele din piele conferă  

sistemului Axolute prestigiul unic al accesoriilor în 

vogă.



Axolute Plastic.  

O imagine rară, elegantă  pentru acest  

material artificial, intensificat printr-o dublă 

finisare – una pentru determinarea culorii,  

alta transparentă – ce conferă  

adâncime siluetei, captând luminozitatea şi  

densitatea lacului oriental.  

Graţie designului său rafinat, Axolute 

restabileşte aura unică a plasticului din 

mijlocul anilor ‘50 când a fost pentru 

prima dată introdus în sfera finisajelor de 

design.

oranj lichid, Panou pentru acţionarea scenariilor

albastru lichid, Panou pentru acţionarea scenariilor alb lichid, Panou pentru acţionarea scenariilor

light
night relax

party

light
night relax

work light
night relax

party





Sticla. În panouri plate, cu  

colturi în forma de diamant, utilizate  

pentru formele dreptunghiulare, sticla 

scoate în evidenţă perfecţiunea geometrică 

a plăcilor, oferind gamei Axolute  

şarmul transparenţei şi claritatea  

modernităţii. Un simbol a purităţii,  

sticla poate fi îmbinată uşor cu 

o serie considerabilă de stiluri  

decorative. Acesta captivează prin magia  

metamorfozei: nisip transformat în cristal.

Sticlă oglindă, comutator axial

Sticlă albastră, comutator axial





Aluminiu

Oxid ornamental

Lac

Aluminiu sablat Antracit sablat Titaniu sablat

Alb Limoges Roşu China Verde Sevres Albastru Meissen

Crom sablat Bronz sablat Mercur sablat Argint



Lemn

Tec Wenge

Sticlă

Sticlă oglindă

Piatră

Ashwood

Sticlă neagră Sticlă albastră Sticlă cristal

Gresie Marmură de Carrara



Metalizat

Lichid

Alb lichid

Lucios

Auriu strălucitor Argintiu mat Titaniu deschis Auriu mat

Aluminiu Axolute Antracit Axolut Negru solid

Ivoire lichid Albastru lichid Portocaliu lichid Verde lichid



Lemn

Corian® 

AlunLemn de cireşArţar

Piele

GresieCrepuscul Nisip Cafea

Oţel

Oţel strălucitor Alessi Oţel Alessi inox strălucitor Oţel Alessi sablatOţel sablat Alessi



Axolute. Patruzeci şi unu de finisaje disponibile pentru o 

libertate mare de alegere. Şi dacă acestea nu sunt suficiente, 

Axolute păşeşte direct în lumea soluţiilor personalizate: “plăci 

fabricate cu materiale selecţionate de către client”. Placa de 

sticlă poate fi deschisă şi personalizată prin inserarea altor 

materiale sau elemente decorative sub sticlă, de la ţesături 

la garnituri ornamentale. Sau poate fi folosită ca model în  

activitatea de creaţie a unui decorator. Axolute transformă 

plăcile comutatoarelor în detalii ornamentale care pot varia 

pentru a se potrivi cu stilul decorului şi preferinţe personale. 

Placă din cristal

Personalizare artistică



Ramă cromată

Înveliş de sticlă pentru înlocuireSuport

Material selectat pentru inserţie

Placă personalizată



Activarea scenariilorAtingere delicatăComutator axial

Axolute. Sistemul electric poate fi personalizat şi din punct de vedere  

tehnologic. Pentru prima dată este posibil ca fiecare interfaţă, cu funcţii diferite şi moduri de  

interacţiune, să aibă aceeaşi estetică. Armonizarea devine deplină şi se extinde de 

asemenea asupra sistemului de video-interfonie, în perfect acord cu restul sistemului.   

Axolute oferă posibilitatea alegerii funcţiilor şi a conţinutului tehnologic pe baza  

necesităţilor personale, de la întrerupătorul tradiţional la cele mai evoluate ecrane color. 

Activarea scenariilor şi ecranul cu atingere, de exemplu, fac posibilă crearea de scenarii, sau 

combinarea funcţiilor, pentru a se adapta unui stil de viaţă dat. Scenariile pot fi reproduse sau 

modificate cu timpul. Precum telefoanele mobile moderne şi PC-urile, ecranul cu atingere permite 

personalizarea graficelor şi a pictogramelor, precum şi selecţia mesajelor şi a informaţiilor afişate. 

Personalizarea tehnologică

light
night relax

party



Touchscreen Ecran Video

Staţie Video



Recomandări pentru alegerea sistemului Axolute

Sistemul Axolute poate fi instalat peste un sistem electric existent, fără  

substituire sau intervenţii asupra zidăriei. Se vor înlocui doar dispozitivele de fixare şi plăcile.

În lumea Axolute schimbarea plăcilor este 

uşoară. Nu este necesară o muncă specializată pentru  

actualizarea aspectului  

sistemului electronic. Casele 

se schimbă, pereţii sunt  

revopsiţi, partiţionarea se  

modifică, culorile şi finisările sunt 

alterate. Cu Axolute, dispozitivele 

de fixare electrice pot fi adaptate 

la schimbare, înlocuind plăcile 

existente cu altele noi potrivite cu noua imagine a casei.

Tehnologia digitală Axolute prezentată în acest document este My Home, sistemul  

automat pentru cămin Bticino dezvoltat pentru a face viaţa din interiorul căminului mai sigură şi mai bine  

protejată, mai confortabilă şi mai simplă. Sistemul protejează calitatea design-ului sau şi înfăţişează  

interfeţe foarte dezvoltate care conferă echipamentului digital o estetică rafinată îmbinată cu noi moduri de 

interacţiune. Cu Axolute, automatizarea căminului nu este doar ceva utilizabil, dar şi ceva ce merită expus. 

Sistemul de interfonie Axolute poate fi 

oricând instalat în orice tip de cămin cu o singură  

familie. Pentru instalarea într-un bloc de locuinţe, 

consultaţi-vă cu administratorul clădirii asupra 

compatibilităţii cu sistemul general de interfonie.



Bticino spa
Via Messina 38 - 20154 Milano - Italia



Legrand România
Str. Siriului 6–8, cod postal 014354, Sector 1, Bucuresti
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