
VALENA LIFE/ALLURE
TRANSFORMĂ-ȚI VIAȚA



VALENA LIFE
IMPORTANȚA DETALIILOR

Curbele discrete ale întrerupătorului 
și delicatețea liniilor definesc suplețea 
produsului.
Identitatea Valena Life constă, mai presus de 
toate, în detaliile sale.

FINEȚE

SENSIBILITATE

LIBERTATE

SUBTILITATE

VALENA LIFE
TRANSFORMĂ-ȚI 
VIAȚA

DESIGN
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VALENA ALLURE
UN DESIGN EMBLEMATIC

Valena Allure reprezintă o inovație autentică în design și formă. 
Curbele sale seduc simțurile și, în același timp, conferă produsului 

modernitate și rafinament. 
Gama este alegerea ideală pentru spiritele inovatoare.

RAFINAT

CURBAT

ORIGINAL

REVOLUȚIONAR

INOVATOR

TRANSFORMĂ-ȚI 
SIMȚURILE

VALENA ALLURE

DESIGN
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NEGRUL
ESTE NOUL
ALB
FINISAJE
Negru, elegant și sofisticat, se integrează perfect în casa ta.
Finisajul negru conferă personalitate și o notă decorativă. 

FINISAJE

NEGRU MODERN
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Valena Allure - Negru matValena Life - Negru mat
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VALENA LIFE/ALLURE
NEGRU MODERN 

FINISAJE

Prezența discretă a culorii negre aduce o notă distinctă și se potrivește natural 
cu alte culori inspirate de metal sau lemn. Creează eleganță cu un material 
autentic. Înfrumusețează pereții cu accente de metal sau lemn autentic.

LEMN ÎNCHIS
NEGRU MAT

GRAFIT

CUPRU
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INOX ÎNCHIS

PIELE

NUC

7

NEGRU MAT
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VALENA LIFE/ALLURE
EFECT ALUMINIU 

FINISAJE

O colecție modernă și rafinată, care îmbină perfect elementele naturale cu 
cele tehnologice, de la cele mai îndrăznețe, până la cele mai discrete.

ALUMINIU

INOX
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INOX

ALUMINIU
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VALENA LIFE/ALLURE
ETERNUL CLASIC 

FINISAJE

ALB PERLAT

IVOAR

ALB

Simplu. Discret. Finisaje care se vor integra perfect în ambianță. 
Un stil clasic autentic, ce rezistă la capriciile tendințelor trecătoare.
Un aspect simplu, dar cu o notă de mister. 
Frumusețea constă în detalii subtile.
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ALB

IVOAR

ALB PERLAT
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VALENA LIFE/ALLURE
POP TONIC - ÎNDRĂZNEȚ ȘI EXPRESIV

FINISAJE

Culorile vibrante și modelele creative adaugă o dimensiune 
superioară locuinței tale.
Lasă-te sedus prin curbele discrete, cu modele inspirate din natură.

TERACOTA

ADRIA

LEMN DESCHIS

VERDE LIME
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AURIU NARCIS

CROM NARCIS
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VALENA ALLURE
STIL ELEGANT 

FINISAJE

O încântare pentru simțuri - finisaje care îmbină delicatețea inserțiilor 
cromate sau aurii cu materiale nobile și rafinate, pentru o experiență 
inegalabilă.

ALB OGLINDĂ
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STICLĂ ALBĂ 

MARMURĂ

14 15



16



17

PERSONALIZATĂ
AMBIANȚĂ

FUNCȚII

Îți dorești o 
atmosferă relaxată 
sau una care să țină 
pasul cu viața ta 
activă? Creează-ți o 
atmosferă perfectă 
în fiecare moment cu 
Valena. 

ÎNTRERUPĂTOR CAP-SCARĂ, CU LUMINĂ 
DE CONTROL
Bucură-te de libertatea de a controla 
iluminatul din două puncte diferite!

TERMOSTAT ELECTRONIC DE 
CAMERĂ
Reglează și monitorizează cu precizie 
temperatura camerei.

VARIATOR CU ACȚIONARE PRIN 
APĂSARE
Printr-o simplă atingere, adaptează 
intensitatea luminii la starea ta de spirit.

COMANDĂ WIRELESS PENTRU 
ILUMINAT ȘI PRIZE
Cu posibilități infinite de repoziționare, 
dar conectată și mereu la îndemâna ta.
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MAI SĂNĂTOASĂ
O PLANETĂ

Ai grijă de planetă și, 
totodată, de portofelul 
tău. Cu soluțiile 
Valena, îți reduci 
consumul de energie 
și ai siguranța că 
protejezi planeta.

TERMOSTAT PENTRU ÎNCĂLZIRE 
PRIN PARDOSEALĂ 
Preferi senzația de cald sau de rece? 
Confortul îl definești tu, cu o simplă 
atingere. 

ÎNTRERUPĂTOR MASTER 
PLECARE/SOSIRE
Pleci de acasă? Ai siguranța că ai stins 
toate luminile printr-o simplă apăsare 
pe acest întrerupător master.

ÎNTRERUPĂTOR COMANDĂ 
STORURI
Prea mult Soare, sau prea puțin? 
Ridică sau coboară fără efort storurile, 
doar apăsând întrerupătorul.

SENZOR DE MIȘCARE
Eficiente energetic și reglabile, aceste 
întrerupătoare cu senzor de mișcare 
aprind sau sting lumina atunci când ai 
nevoie.

EN ATTENTE VISUEL
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FUNCȚII
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CONECTATĂ
CASĂ

Cu soluțiile Valena Life/
Allure with Netatmo, 
îți controlezi locuința 
conectată, prin atingere 
și voce. Poți defini cum 
se comportă locuința 
ta, astfel încât să te 
ajute să monitorizezi 
și să reduci consumul 
de energie și să îți 
protejezi familia.

ÎNTRERUPĂTOR WIRELESS 
PLECARE/SOSIRE 
Stingi luminile și închizi storurile când 
pleci de acasă doar atingând butonul 
PLECARE.

ÎNTRERUPĂTOR WIRELESS 
TREZIRE/CULCARE 
E ora de culcare? Închide storurile și 
stinge luminile printr-un singur gest.

PRIZĂ CONECTATĂ 
Monitorizezi consumul de energie, 
comanzi de la distanță aparatele electrice 
și electrocasnice și primești notificări 
prin Aplicație dacă apar anomalii.

APLICAȚIA HOME + CONTROL 
Cu aplicația HOME + CONTROL simplă 
și intuitivă, comanzi de la distanță 
dispozitivele din locuința ta în deplină 
siguranță.

CONTROL PRIN VOCE
Poți controla instalația electrică utilizând numai comenzi vocale, fără nicio altă 
interacțiune, cu ajutorul asistentului tău vocal preferat.
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FUNCȚII

Hey Google
works with
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MAI SIGUR
UN CĂMIN

FUNCȚII

Produsele 
cu securitate 
îmbunătățită îți oferă 
siguranța că familia 
și locuința ta sunt 
protejate. PRIZĂ PROTECȚIE COPII

Te îngrijorează degețelele care caută 
peste tot? Instalează prize care nu sunt 
periculoase pentru copiii tăi.

ÎNTRERUPĂTOR CU PROTECȚIE IP44
Întrerupător etanș, impermeabil, 
perfect pentru baie sau pentru o terasă 
protejată.

UNITATE PORTABILĂ DE ILUMINAT
Păstrează-ți calmul în timpul penei de 
curent - acest dispozitiv montat pe perete 
pornește și poate fi folosit ca o lanternă.

LUMINĂ DE GHIDAJ CU SENZOR DE 
MIȘCARE
Senzorul de mișcare iluminează în 
prezența ta, astfel încât să poți vedea 
mereu pe unde mergi.
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INTEGRĂRII 
PERFECTE

SENZAȚIA

FUNCȚII

Nu mai este nevoie de 
încărcătoare. 
Încarcă ușor 
dispozitivele tale mobile 
cu încărcătoarele USB 
Valena, 
incluse în prize.

2P+E CU ÎNCĂRCĂTOR USB TIP C
Reîncarcă-ți aparatul și reconectează-te 
cu lumea - fără a pierde timp căutând o 
priză liberă.

ÎNCĂRCĂTOR USB TIP C DUBLU 
Încarcă-ți dispozitivele prin USB tip C. 
Fii pregătit pentru viitor!

PRIZĂ CU ÎNCĂRCĂTOR USB TIP A 
+ USB  TIP C
USB-A sau USB-C, de ce să alegi? 
Încarcă-ți dispozitivele mobile folosind 
o opțiune sau alta sau ambele 
simultan.

PRIZĂ USB TIP C CU TEHNOLOGIE 
POWER DELIVERY 30W
Pentru încărcarea accelerată a tuturor 
dispozitivelor mobile, inclusiv calculatoare.
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MAI INTELIGENTĂ
O SOCIETATE

FUNCȚII

Valena îți aduce 
lumea la vârful 
degetelor - și 
informații în timp real 
pe dispozitivele tale. 
Nu a fost niciodată 
mai ușor să fii 
conectat! 

PRIZĂ HDMI
Nu pierde nicio informație cu 
conexiunea de înaltă calitate pentru 
toate aparatele tale.

ÎNCĂRCĂTOR USB TIP C DUBLU
S-a descărcat bateria? Nicio priză 
liberă? Valena îți oferă soluția.

ADAPTOR AUDIO BLUETOOTH
Adaptorul wireless îți conectează 
dispozitivele audio la difuzoare - 
relaxează-te și lasă sunetul să te 
învăluie.

RJ 11 + RJ 45
Accesezi pur și simplu dispozitivele 
multimedia din orice cameră.
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CLAPETE 
PENTRU DEBLOCARE 

MAI MARI

Deblochează ușor 
conductorul din bornele 

automate

PROTECȚIE 
PENTRU COPII

Integrată în mecanism
Sistem de gheare cu dinți dubli

1 - Prindere mai eficientă 
și o mai bună rezistență 
la smulgere
2 - Gheare complet protejate 
în poziția neutră, fără deteriorarea cablurilor 
sau rănirea mâinilor la montaj
3 - Revenire rapidă și automată la poziția neutră 

SUPORT IZOLAT

Protecție împotriva 
șocurilor electrice 
și leziunilor

CONTACTE 
CU PROTECȚIE IP2X

Protejează împotriva 
electrocutării accidentale

PUNCT DE TESTARE

Acces facil, fără a 
scoate dispozitivul 
din doză

Detaliu - întrerupător simplu

SIGUR, FIABIL
PERFORMANT

Valena
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