
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 



Cubist Alu ή Brushed Alu / 
Silver, ανακαλύψτε αρμονίες που 
συνδυάζουν δημιουργικότητα 
και ευαισθησία, αισθητικές 
made in Valena που μιλούν 
στην ψυχή και αγγίζουν κάθε 
χώρο. Εγγύηση πολυτέλειας 
και διαχρονικότητας, η σειρά 
Valena συνεχίζει να διατηρεί 
τις αξίες που την χαρακτηρίζουν 
ενώ ταυτόχρονα ανανεώνει το 
κλασικό με σύγχρονο design.



Αλουμίνιο /
Ασημί

Αλουμίνιο Μαύρο /
Ασημί

Ξύλο Σκούρο / 
 Ασημί

Cubist Alu
 

Brushed Alu / Silver 
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Με τις αποχρώσεις Baroque Mat Gold, 
Tanned Wood ή Mat Gold / Gold, το 
design συναντά τη γαλλική φινέτσα. 
Σε τόνο σοβαρό αλλά και πρωτότυπο 
ταυτόχρονα, από το κλασικό στο 
μπαρόκ, μία πινελιά καλαισθησίας και 
κομψότητας.
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Κρεμ Κρεμ / Χρυσό

Mat Gold / Gold 

Tanned Wood

Baroque Mat Gold

32



4

Κλασικό Λευκό, Light Pearl ή Pied de 
poule, η σειρά Valena σας προσφέρει 
μία παλέτα αρμονικών επιλογών. 
Το λευκό σε όλο του το μεγαλείο 
συμμετέχει σε συνδυασμούς και 
πρωτότυπες τεχνοτροπίες αφήνοντας 
ελεύθερη την καλ λιτεχνική 
δημιουργία. Ποτέ το λευκό δεν σας 
είχε προσφέρει τόσες αποχρώσεις 
και τόση ελευθερία!
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Λευκό Λευκό /
Κρύσταλλο

Λευκό /
Ασημί

Light Pearl 

Pied de poule
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Cubist Alu Brushed  Alu / Silver

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΚΡΕΜ

ΛΕΥΚΟ

Mat Gold / Gold

Light Pearl

Baroque Mat Gold

Pied de poule
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Αλουμίνιο / Ασημί

Κρεμ

Λευκό / Κρύσταλλο

Μαύρο / Ασημί

Κρεμ / Χρυσό

Λευκό / Ασημί

Ξύλο Σκούρο / Ασημί Αλουμίνιο

Λευκό

Tanned Wood

76



Καλυμμένα νύχια 
που δεν ξεπερνούν το μήκος 

του μηχανισμού για την 
προστασία του χρήστη

Νύχια ηλεκτρικά 
«μονωμένα» από τη 

μεταλλική βάση

Αυτόματοι ακροδέκτες 
με μεγάλη χωρητικότητα 
και κλίση για εύκολη 
και γρήγορη καλωδίωση

4 σημεία στήριξης
για σίγουρη

συγκράτηση

Ενισχυμένη βάση
πάχους 1 mm από 

ειδικά κατεργασμένο 
μέταλλο για 

στιβαρότητα και αντοχή

Εύκολη ευθυγράμμιση 
για τη δημιουργία 
πολλαπλών θέσεων

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ VALENA ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ 
ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΏΝ 
ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΗ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΩΣ

30%

Θερμοστάτης
Για τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας και την 
προσαρμογή της στο 
πρόγραμμά σας.

Ρυθμιστής φωτισμού
Για την προσαρμογή  
του φωτισμού στο επίπεδο 
φωτεινότητας που ανταποκρίνεται 
στις επιθυμίες σας.

Ανιχνευτής κίνησης
Για αυτόματο άναμμα και σβήσιμο 
του φωτισμού με την παρουσία σας 
στο χώρο για μέγιστη εξοικονόμηση 
ενέργειας.

με τη χρήση ενός ανιχνευτή κίνησης στη 
θέση ενός απλού διακόπτη

98



Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

Ρυθμιστής φωτισμού
περιστροφικός LED
Για τον έλεγχο του φωτισμού 
ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Διακόπτης απλός 
φωτεινός
Για τον εύκολο εντοπισμό του 
διακόπτη στο σκοτάδι.

Διακόπτης ρολών
Για τον έλεγχο των ηλεκτρικών 
ρολών.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΣΤΥΛ,  DESIGN, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Ή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ, 
Η ΣΕΙΡΑ VALENA ΣΑΣ ΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΑ!

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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H EYΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πρίζα σούκο 
στεγανή
Πλαίσιο στεγανοποίησης  
IP44 για την προστασία  
από την υγρασία.

Πρίζα σούκο 
ασφαλείας 
Για την προστασία όλης της 
οικογένειας και ειδικά των 
παιδιών.

Πρίζα TV 
Για τη σύνδεση της  
επίγειας τηλεόρασης.

Διπλή πρίζα ηχείων 
Για την απευθείας σύνδεση 
των ηχείων.

Πρίζα RJ11
Για τη σύνδεση στην 
τηλεφωνική γραμμή.

Πρίζα RJ45
Για τη σύνδεση σε ADSL 
internet με υψηλές ταχύτητες 
λήψης και μετάδοσης 
δεδομένων.
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ΠΛΗΡΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ,  
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ VALENA 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
ΣΕ ΚΑΘΕ  ΧΏΡΟ. 

Ανιχνευτής  
κίνησης  
Για αυτόματο άναμμα και 
σβήσιμο του φωτισμού με 
την παρουσία σας στο χώρο 
για μέγιστη εξοικονόμηση 
ενέργειας.

Κομμυτατέρ με 
φωτεινή ένδειξη 
λειτουργίας 
Για να γνωρίζετε εάν τα 
φώτα ενός άλλου χώρου 
είναι αναμμένα.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ρυθμιστής 
φωτισμού 
Για την προσαρμογή  
του φωτισμού στο 
επίπεδο φωτεινότητας 
που ανταποκρίνεται στις 
επιθυμίες σας.
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Διπλή πρίζα 
φόρτισης USB 
Για τη φόρτιση κινητών 
συσκευών, όπως 
smartphones, tablets,  
MP3/MP4 players, κλπ..

Πρίζα RJ45
Για τη σύνδεση σε ADSL 
internet με υψηλές ταχύτητες 
λήψης και μετάδοσης 
δεδομένων.

Πρίζα HDMI
Για τη μετάδοση ψηφιακού ήχου 
και εικόνας από ένα HD-DVD ή 
Blu-Ray, κλπ. σε μία τηλεόραση 
(plasma, LCD, κλπ.)

Πρίζα σούκο UPS
Για την αποκλειστική 
και απόλυτα ασφαλή 
σύνδεση μιας συσκευής 
σε εφεδρική πηγή.

Πρίζα TV-RD-SAT  
Για τη σύνδεση επίγειας 
και δορυφορικής 
τηλεόρασης.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΕΣΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι INNOVAL:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)
6970616852 (από Viber/WhatsApp)

helliniki.legrand@legrand.com.gr
www.legrand.gr

BΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΗΣ

www.legrand.gr

www.youtube.com/LegrandGreece

facebook.com/LegrandGreece/

instagram.com/legrandgreece/
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