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ASENNA OHITUSKAISTALLA:
AINUTLAATUISET yKSITyISKOHdAT NOpEUTTAvAT SIGNA IN -KANAvApISTOrASIAN ASENNUSTA

Nopea, tarkka ja joustava asennus. 
Kombi-Plus-yksikkö on täydellinen teknologia pistorasioiden pika-asennukseen. Uuden Kombi-Plus-
yksikön innovatiivinen tekniikka helpottaa päivittäistä työtäsi.

Pika-asennus kolmessa vaiheessa: Kytke – asenna – kiinnitä. 
Asenna rasia rungon hattukiskoon. Siirrä kiskoa pitkin haluttuun kohtaan. Lukitse Kombi-Plus-yksik-
kö kanavaan epäkeskolukitusta kiertämällä. Napsauta pistorasiakehys paikalleen. Asenna tarvittaes-
sa pystyosoitekilpi ensin kehyksen reunaan.

Ergonomisesti esimerkillinen. 
Ruuvittomat pistoliittimet ovat oikealla ja vasemmalla puolella kanavassa. Tämä varmistaa parhaan 
liikkumisvapauden johdotuksen yhteydessä.

Ei mikään tavallinen 1-osainen pistorasia! 
Nerokas rakenne varmistaa Kombi-Plus-yksikön esimerkillisen helpon asennuksen.  Pistorasiaa on 
helppo laajentaa ilman purkamista ja ilman lisäjohtoja.

Moniaukkoinen pistorasia napsauttamalla! 
Kytke Kombi-Plus-lisäyksikkö valmiiksi kytkettyyn perusyksikköön. Samalla tavalla voit asentaa 
rajattomasti lisäpistorasioita. Säästät aikaa, koska lisäjohdotusta ei tarvita. Kombi-Plus-yksikkö 
muuntuu erilaisilla yhdistelmillä monipistorasiaksi.

Uuden Kombi-Klick-malliston luotettavat moniaukkoiset pistorasiat. 
Yhtä fiksuja, nopeita ja joustavia ovat myös SIGNA IN 2- ja 3-aukkoiset kanavapistorasiat. Nämä 
monipistorasiat on vain vieläkin helpompi asentaa. Uuden Plus-periaatteen mukaisesti voit asentaa 
2- ja 3-aukkoisia kanavapistorasioita vierekkäin ja haluamaksesi kokonaisuudeksi. Tai laajentaa niitä 
Kombi-Plus-yksikköä käyttäen yhdellä pistorasialla.

Erittäin matala Slim-Design. 
Tämä pistorasiakehys on erittäin matala. Matala kehys nousee vain 2 mm kanavan pinnasta. 
Vaikutelma on laadukas ja kuvastaa teknistä tarkkuutta.

Selkeät vaaka- ja pystyreunat. 
Matalat laitteet vaikuttavat olevan lähes kanavan tasossa ja muodostavat visuaalisen kokonaisuuden 
kanavan kanssa. Suorakaidemuoto korostaa komponenttien kompakteja ja tarkkoja muotoja.

Kanavien ja muoto-osien moderni muotokieli asettaa visuaalisia mittapuita. 
Kehyksen erikoisuus on rengas, joka ympäröi pistorasian aukkoa. Läpikuultava korostuselementti 
erottuu valkosävyssään miellyttävästi kehyksen himmeästä rungosta. Tämä luo hillityn rajaviivan, jota 
voidaan korostaa valinnaisesti punaisella, oranssilla tai vihreällä tunnusvärillä.

Kun Kombi-Plus-yksiköt on asennettu, kehysten tunnusrengas voidaan vaihtaa pistorasiaa vaihta-
matta.

SIGNA IN -kanavapistorasia ainutlaatuisella Kombi-Plus-yksiköllä.
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SÄHKÖASENNUSJÄrJESTELMÄT TOIMISTOON
JOHTOKANAvA SIGNA

Motivoiva käsittely – helppo ja uskomatto-
man nopea asentaa.

 

Kehittynyt pinnoitetekniikka – tuottaa 
kestävän kanavan, joka on kotonaan 
toimistossa ja rakennustyömaalla.

Täsmällinen ulkoasu – selkeä muotokieli ja 
mielenkiintoiset designmahdollisuudet 
edustavat tuotesuunnittelua puhtaimmillaan.

Vallankumouksellinen asennustekniikka – 
älykkäät toiminnot ja täydellisesti toisiinsa 
sovitetut järjestelmäkomponentit tarjoavat 
maksimaalisen mukavuuden.

SIGNA bASE
JOHTOKANAvA. 
TyyLIKÄSTÄ TEKNIIKKAA, 
JOKA KANNATTAA.
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Optinen korostus – innovatiivinen vauhtilinja antaa uudelle SIGNAlle yksi-
löllisen ilmeen. Pohjan sivuseinissä on silmiinpistävän erilaiset ulkoasut. Hillityn 

sileä sivu on klassisen tyylikäs ja edustaa asiallista tarkoituksenmukaisuutta ja 

käytännöllistä koruttomuutta. Vastakkainen sivu erottuu visuaalisesti edukseen 

vauhtilinjallaan: Ohut suora linja muokkaa kanavan mittoja ja antaa rakennesy-

vyydestä korostetun kompaktin vaikutelman. Se häivyttää sivuseinän ja etulevyn 

väliset rajat ja luo dynaamisen sujuvan nurkka-alueen.

Huomionarvoisen kanavapistorasian asennus ja kiinnitys 
käy ilman työkaluja.  
Kanavapistorasian asennus käy sormen painalluksella. Pieni 
käden liike aktivoi lukituksen. 

Ilman työkaluja! Aseta kanavapistorasia kiskolle – paina kiinni 
lukitukseen – valmis. Kaikkiin käyttöelementteihin pääsee 
helposti yläkautta sormia nyrjäyttämättä.

UUSI JOHTOKANAvAJÄrJESTELMÄ SIGNA bASE
TÄyNNÄ INNOvATIIvISIA MAHdOLLISUUKSIA!

Kanavien ja muoto-osien yhdenmukainen muotokieli asettaa visuaalisia 
mittapuita. Tältä näyttää harkittu muotoilu: kaikki osat synnyttävät muodoillaan 

johdonmukaisen kokonaisuuden. Keskipisteessä on selkeä ja yhdenmukainen 

muotokieli: se korostaa tuotteen ominaisuuksia myös muotojen kautta. Muotojen 

ja toimintojen täydellinen symbioosi: kaikki elementit sulautuvat kauniiksi 

kokonaisuudeksi. Erinomainen muotoilu antaa koko tuoteperheelle harmonisen 

ulkonäön.

Ainutlaatuinen kannen kiinnitys. Yksinkertaisesti sormin napsauttamalla. 
Ilman erityistä voimankäyttöä. Ilman ponnistelua vaativaa vastusta. Selvästi 

tuntuva lukituspiste helpottaa kannen kiinnitystä. Lopuksi kuuluu selkeä napsah-

dus, joka ilmaisee kannen täydellisen istuvuuden.

Ainutlaatuinen SIGNA IN-kanavapistorasia: ainutlaatuisen työtavan uusi 
mittapuu. Kytke – asenna – kiinnitä. Laajennettavissa ilman purkamista, 

lisäjohtoja tai työkaluja. Kombi-Plus-yksikkö muuntuu erilaisilla yhdistelmillä 

halutun kokoiseksi monipistorasiaksi. Asenna vain paikoilleen – uudelleen ja 

uudelleen – ja pistorasia on valmis käyttöön.

Korostettu reunalinja luo tarkan siirtymän kanavan ja seinän välille. 

Ihanteellinen sovitus seinänvierustalla – visuaalisesti miellyttävä ulkoasu. 

Reunalinjan alapuolelle lankeava valo luo levollista tunnelmaa. Tämä kolmi-

ulotteinen kiintopiste muodostaa huolitellun yhteyden seinäpintaan ja varmistaa 

täydellisen sovituksen. Korostetun rajauksen ansiosta johtokanava liittyy seinään 

rauhallisen linjakkaasti..



.

Ainutlaatuinen kanavapistorasia avaa uusia mahdollisuuk-
sia.  
Nyt voit tehdä sähköasennukset ilman johtojen pujotuksia, 
tarkasti sovitettuna asennuksen eri vaiheisiin. Johdota pistorasi-
at mukavasti kanavan ulkopuolella ja kiinnitä. Tiedonsiirtokaa-
peleita varten irrotat vain etummaiset kulmat. Näin voit helposti 
varmistaa, että kriittiset taivutussäteet eivät ylity.

Täydellisesti istuva kansi jättää minimaaliset saumat. Kannen kiinnitys on 

niin tarkka, että asennettu kansi muodostaa vain minimaalisen, jatkuvan sau-

man. Sauma ei aukeile, vaikka johtokanava asennetaan epätasaiselle alustalle. 

Tasainen etuosa tuottaa tarkkoine reunalinjoineen johdonmukaisen täsmäl-

lisyyden ja tyylikkyyden. Sulavien linjojen ja tarkkojen rakomittojen harkittu 

yhdistelmä korostaa teknisesti edistynyttä ulkonäköä.

Tunnusomaisella struktuuripinnalla on joka suhteessa poikkeukselliset 
ominaisuudet. Tasainen pinta ilman pursotusvakoja tuottaa tiiviin, silkin-

himmeän tasokuvan. Korkealaatuinen pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja 

ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. Polymeerimateriaali 

on helppohoitoinen ja normaali lika ei tuota ongelmia tavallisille puhdistusaineil-

le. Tämän ansiosta rasvainen lika (sormenjäljet) voidaan poistaa vaivattomasti 

himmeältä ulkopinnalta.

Portaattomasti säädettävät muoto-osat hämmästyttävät kiinteällä nurk-
kapisteellään. Käytännölliset kulmasäädettävät muoto-osat ovat portaattomasti 

siirrettävissä kiinteästä kulmastaan huolimatta. Näin ulko- ja sisäkulmiin syntyy 

oikein sijoitettu kiinteä kulma ja katseen vangitsevat suorat nurkkalinjat. ”Liike” 

siirretään kulmasta näin epäsymmetrisesti sivuille. Tässä ratkaisussa liikkuva 

nivel ei ole nurkka-alueella, mikä parantaa vakautta ja istuvuutta.

Määrätietoisen haptisen suunnittelun ansiosta osat ja 
prosessit voidaan kokea tuntoaistilla  
Kosketuspinnat, muodot ja pintarakenne välittävät vakuuttavan 
tunteen käsin kosketeltavasta luotettavuudesta. Tämä täsmälli-
nen haptinen rakenne asettaa ainutlaatuiset mittapuut käsittelyl-
le. Muodot ja materiaalit on sovitettu tarkasti toisiinsa ja 
muodostavat yhdessä tarkoituksenmukaisen kosketuskokemuk-
sen. Ergonomisen muotoilun ansiosta tuoteominaisuudet 
välittyvät myös haptisena kokemuksena: tästä syntyy optimaali-
nen käyttötunne.

Täydellistä muotoilua: jatka siitä, mihin muut lopettavat.

Huomioita herättävä johtokanava täynnä hienouksia.

Toimistokin voi olla kaunis: tietoisen understatementin 
tyylikkyys. Muotoilun selkeys tuo esiin pelkistetyn 
estetiikan. Hillityllä tyylikkyydellä on kestävä, itsetietoinen 
vaikutus.  
Rauhalliset linjat määrittävät vakuuttavan, huomiota herättämät-
tömän mallin, joka säteilee laatua ja arvokkuutta. Selkeät 
muodot edustavat ajatonta muotoilua. Minimalistinen muotokie-
li: harmoninen ja suoraviivainen. Niukka, johdonmukaisesti 
toimintoihin orientoitunut muoto. Luonnollisten muotojen oikea 
tasapaino luo hienovaraisella tavalla erityisen viehätyksen. 
Ajatuksena on muotokielen redusointi välttämättömään – ajasta 
ja trendeistä irrotettuun pelkistettyyn estetiikkaan. Tasapainoiset 
mittasuhteet viestivät asiallisuudesta ja vaikuttavat samalla 
ilmeikkäällä läsnäolollaan.


