
Levit®

Pestrý design pro pestrý život
Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga
S námi ovládáte světlo®
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Levit® má mnoho tváří. Může být jak elegantní, 
nadčasový, tak i hravý a individualistický. 
Levit® je pestrost čisté moderní linie s širokou škálou 
barevných kombinací. Zcela jistě najde své uplatnění 
v mnoha směrech architektury. Jak v bytové, 
tak v moderních prostorách kanceláří, v zábavních 
centrech, hotelech. To vše z něj činí design velmi  
univerzální. 
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Levit®

Pestrý design pro pestrý život
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Nevšední barevný zážitek, který láká nejen oči. 
Je to výzva ke hře dětí i dospělých, která se vznáší 
na stěnách. Levit®. Pestrý jako život, ať je kdekoliv.



Levit® | Barvy designové řady  05

zelená / kouřová černáčervená / kouřová černá oranžová / kouřová černá

šedá / bílábílá / bílábílá / ledová bílá

macchiato / bílá bílá / kouřová černá onyx / kouřová černáslonová kost / bílá

žlutá / kouřová černá



Bílá / ledová bílá

Levit® 

01  zásuvka bezpečnostní FI-DOS 

s vestavěným proudovým chráničem, 

s clonkami

02  zesilovač AudioWorld s tunerem FM

a Bluetooth

reproduktor zapuštěný AudioWorld
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Bílá / bílá



08  Šedá / bílá | Levit®

Levit® 

01   spínač / přepínač / ovládač 

se signalizační nebo orientační LED

spínač / přepínač / ovládač

stmívač s otočným ovladačem

02  zásuvka dvojnásobná s natočenou 

vrchní dutinou, s clonkami

01

Šedá / bílá



Levit® | Slonová kost / bílá  09

Slonová kost / bílá

02



10  Macchiato / bílá | Levit®

Levit®

S krásou mléčné pěny. Latte art.

Macchiato / bílá

Slovo autora designu
Při tvorbě designu Levit® jsem chtěl vytvořit současný design 
bez podbízivého tvarování a přesto se silným charakterem. 
Základní myšlenkou jsou výměnné pohledové panely, které 
umožnují bezpočet barevných kombinací a změn celkového 
výrazu sady.
Snem každého designéra je, aby se jím navržené výrobky 
dostaly mezi lidi. Levit® byl navržen i s ohledem na cenu. 
Cílem je, aby si moderní český design mohl dovolit každý.
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Oddělili jsme mléko od kávy. Jako latte macchiato. 
Dvě lahodné barevné vrstvy. Představte si, jak se 
Levit® vznáší na bílých stěnách.
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Bílá / kouřová černá

Levit® 

01 spínač kartový s orientační doutnavkou

02  přepínač sériový / přepínač střídavý 

dvojitý / ovládač dvojitý

zásuvka jednonásobná s clonkami

01
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Onyx / kouřová černá

02



Oranžová / kouřová černá

Levit® 

01  vysílač radiofrekvenčního signálu 

krátkocestný dvojnásobný, 

pro dálkové ovládání

02  zásuvka jednonásobná s clonkami

zásuvka komunikační s přímým 

vývodem

01

14  Oranžová / kouřová černá | Levit®



Červená / kouřová černá

02
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16  Žlutá / kouřová černá | Levit®

„Rádio do zdi“ – zesilovač s tunerem FM 
Nejlepší čas pro instalaci rozvodů zvuku 
je realizace elektroinstalace. Pořiďte si 
digitální nebo internetové vestavné rádio 
s reproduktorem v designu vypínačů 
a zásuvek. Ideální, designové a prostorově 
nenáročné řešení ozvučení pro kuchyň 
nebo koupelnu.

Levit®

Mnoho tváří a barevných kombinací

Žlutá / kouřová černá
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Barevně harmonický i velmi kreativní! V kombinaci 
žluté a černé bezpečně upoutáte a ukážete, kdo je 
tady pánem. Levit® – design mnoha tváří.



Zelená / kouřová černá

Levit® 

01  spínač / přepínač / ovládač 

spínač / ovládač žaluziový

02  rádio internetové Busch-iNet 

AudioWorld
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01
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Levit®

Kreativní systém výměny barevných krytů

20  Kreativní systém výměny barevných krytů | Levit®

VARIO – systém výměny krytů *
Pořídili jste si některou z jedenácti standardních 
kombinací a po pár letech se chcete vydat jinou 
barevnou cestou? Nevadí. Vyberete si novou barvu 
vrchního krytu rámečku a vypínače, sejmete původní 
barvy a nacvaknete nové.

*  Standardní nabídka zahrnuje 11 prezentovaných barevných kombinací. 
Speciální kombinace nelze u výrobce objednávat! Jiné barevné kryty je 
možné objednat pouze jako samostatné výměnné díly.

Příklad standardní barevné kombinace

Barvy, které neomrzí!

=

=
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Levit®

Přístrojové možnosti

spínač / přepínač /
ovládač

spínač / přepínač / ovládač 
se signalizační nebo

orientační doutnavkou/LED

spínač dvojpólový
se signalizační
doutnavkou

spínač trojpólový přepínač sériový /
přepínač střídavý dvojitý /

ovládač dvojitý

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM *)

zesilovač AudioWorld
s tunerem FM 
a Bluetooth *)

rádio internetové 
Busch-iNet 

AudioWorld *)

reproduktor zapuštěný 
AudioWorld

osvětlení signalizační 
a orientační s LED

kryt zaslepovacívývodka kabelová

zásuvka centrálního
vysávání

zásuvka jednonásobná
s clonkami, 

s USB nabíjením *)

zásuvka jednonásobná
s clonkami

spínač kartový 
s orientační doutnavkou

stmívač s otočným
ovladačem

regulátor otáček 
ventilátoru

hodiny spínací 
programovatelné

časovač 
Busch-Timer® *)

termostat univerzální
s otočným nastavením

teploty 

snímač kvality vzduchu *)

stmívač s krátkocestným 
ovladačem

zásuvka komunikační
USB

spínač / ovládač
žaluziový

zásuvka propojovací 
VGA

spínač žaluziový
s krátkocestným

ovladačem

vysílač radiofrekvenčního 
signálu krátkocestný 

dvojnásobný, 
pro dálkové ovládání

vysílač radiofrekvenčního 
signálu krátkocestný 

jednonásobný, 
pro dálkové ovládání

zásuvka komunikační 
s přímým vývodem

zásuvka anténní
TV+R

zásuvka anténní
TV+R+SAT

zásuvka reproduktorová
pro stereofonní připojení

spínač automatický
se snímačem pohybu

zásuvka komunikační
HDMI

spínač žaluziový 
komfortní s časovacím 

ovladačem *)

přístroj nabíjecí 
USB

termostat univerzální
programovatelný

zásuvka jednonásobná
s ochranou před přepětím

zásuvka bezpečnostní 
FI-DOS s vestavěným 

proudovým chráničem,
s clonkami *)zásuvka dvojnásobná 

s natočenou vrchní 
dutinou, s clonkami

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní 
dutinou, s clonkami,

s ochranou před přepětím

rámeček jednonásobný  *) rámeček jednonásobný 
s otvorem 55×55
(nutno použít pro 

označené přístroje)

rámečky 2- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)
 *) pro přístroje 55×55 ve vícenásobných kombinacích je nutné použít 

výměnné kryty rámečků s otvorem 55×55



For Life a For Style
Další z široké nabídky vypínačů a zásuvek

Prospekt For Life
Designy pro život a další prospekty je možné 
objednat v tištěné podobě nebo stáhnout 
na www117.abb.com v sekci Podpora

Neo®

Tango®Tango

Element®

Time®

Swing®Swing
Swing®LSwing

Levit® solo®

solo® carat

alpha exclusive®alpha exclusive

impulsimpuls

Neo® Tech Time® Arbo

Decento®

future® linear

Prospekt For Style
Designy pro náročné a další prospekty je možné 
objednat v tištěné podobě nebo stáhnout 
na www117.abb.com v sekci Podpora
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For Life. Designy pro život
Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga
S námi ovládáte světlo®

For Style. Designy pro náročné
Svět vypínačů a zásuvek Elektro-Praga
S námi ovládáte světlo®



Moderní elektroinstalace
Více možností ve speciálních prospektech

ABB-Welcome Midi. Domovní audio a videotelefony.

Vstupní dveře představují bránu mezi 
dvěma světy. Moderní domovní audio 
a video telefony od ABB přináší 
mimořádný komfort, vyšší bezpečnost 
a stylový design. Systém je v naprosté 
harmonii s vnitřní i vnější architekturou. 
Pro interiér je možné vybírat z řady video 
i audio telefonů. Vítejte ve skutečném 
životě, vítejte doma.

Ego-n® – inteligentní elektroinstalace
Chytré vypínače Elektro-Praga
Komfort, úspory energií a bezpečnost

ABB-free@home®. Inteligentní elektroinstalace pro pohodlné ovládání celého domu

Ego-n®. Inteligentní elektroinstalace pro každý dům, každým elektrikářem

ABB-free@home® představuje nový 
standard snadné instalace, uvedení 
do provozu a komfortního používání. 
Osvětlení, otvírání dveří, žaluzie, domovní 
telefon, topení, klimatizace... Vše lze 
ovládat spínačem, dotykovým panelem 
ABB-free@home® nebo pomocí aplikace 
v chytrém telefonu či tabletu. Doma či 
kdekoliv na světě. Nyní i v budoucnosti.

Ego-n® je ideálním řešením pro 
novostavby a kompletní rekon strukce. 
Přináší významný kom fort, úspory energií 
a bezpečnost. Na roz díl od klasických 
vypínačů máte možnost stiskem jedi ného 
tlačítka ovládat světla, žaluzie, vytápění 
a mnoho dalších spotřebičů ve Vašem 
domě. Individuální funkciona lita přesně 
dle Vašich požadavků změní Váš pohled 
na elektroinstalaci, jejíž zprovoznění 
zrealizuje každý dobrý elektrikář.

AudioWorld
Nová dimenze ozvučení
pro pohodlí vašeho domova

AudioWorld. Systém ozvučení v rámci elektroinstalace – „rádio do zdi“

AudioWorld je řada přístrojů pro distribuci 
zvuku a ozvučování místností. Pomocí 
něj lze spolu s kvalitním osvětlením a jeho 
ří zením dotvořit atmosféru interiéru. Rádio 
do zdi – vypínače, které hrají. Díky nim 
lze ozvučit i jedinou konkrétní místnost 
(např. kuchyň, koupelnu), kde mohou 
ušetřit místo a nahradit standardní rádio. 
V designu vypínačů a zásuvek a přímým 
připojením na 230 V.
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ABB-Welcome Midi
Domovní audio a videotelefony
Praktické řešení nejen pro bytové domy
Zazvonit a otevřít

ABB-free@home® 
Inteligentní elektroinstalace  
Domovní automatizace
snazší než kdykoliv předtím



Kontaktujte nás

ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222
Technická podpora
Tel.: 800 800 104
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

www.abb.cz /elektropraga


