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Axolute je jedinečný systém, ktorý dokáže preme-
nit’ vaše predstavy na skutočnost’. Z jednoduchého 
dôvodu – stojí za ním know-how a garancia spoločnosti 
Bticino. Najkvalitnejším materiálom, privedeným k do-
konalosti precíznym spracovaním, vdýchla digitál-
na technológia novú formu inteligencie. Myslí na 
vašu bezpečnost’ a ponúka celý rad možností, ako 
si vychutnat’ komfort. Axolute predstavuje špičkový 
dizajn a dokonalé tvary prepracované do najmen-
ších detailov. Axolute nie je len obyčajný systém, 
je vyjadrením osobnosti, elegancie a inteligencie. 
Axolute je všetko, čo ste si doteraz len predstavovali.





Axiálne ovládanie. Vd’aka inovatívne-

mu systému rámik dokonale lícuje s krytkou aj po 

zatlačení tlačidla. Dotykovú plochu uprostred decen-

tne dopĺňa modrá LED dióda. Stačí jediný pohl’ad 

a Axolute vás svojím vzhl’adom presvedčí, že ak 

hl’adáte technológiu s výnimočným imidžom, stačí sa 

ho dotknút’.

Axiálne ovládanie, hliník brúsený



Retro ovládanie, Axolute hliník



Retro ovládanie. Stelesnenie osvedčenej klasiky v modernom štýle. 

Predstavuje sa v plnej kráse a odhal’uje svoju nenapodobnitel’nost’ jem-

ným, ale nápaditým dizajnom. Široký výber materiálov v spojení s de-

centným chrómovým spínačom je trvalou hodnotou, ktorú ponúka jedine 

Axolute. Vyjadruje spojenie technológie, životného štýlu a elegancie.



Jemný dotyk. Nové, absolútne tiché, 

ovládanie vášho domu. Digitálna technoló-

gia nahrádza tradičné stlačenie spínača. Len jem-

ným dotykom vytvoríte atmosféru, akú potrebu-

jete. Od romantického prítmia večera, cez jasné 

osvetlenie až po párty atmosféru. Axolute 

potrebuje iba váš dotyk, aby zrealizoval vaše sny.



Dotykový spínač, sklo čierne



Scenárový ovládač, zlato
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Scenárový ovládač. Ako je možné, 

že systém dokáže rozmýšl’at’? Jednoducho, 

pretože má inteligenciu Axolute. 

Už sa nemusíte obmedzovat’ iba na 

zapnutie a vypnutie svetla. Spínač 

jediným dotykom vykoná to, čo si 

zvolíte. Ponúka priestor pre množ-

stvo kombinácií vašich predstáv a tú-

žob. Štýlové tlačidlá, doplnené diskrét-

nymi LED diódami, vytvoria štyri samos-

tatné scény. Napríklad ideálna scéna 

pre párty: spustené žalúzie, tlmené 

osvetlnenie a zvolená hudba v po-

zadí. 



LCD dotykový panel. Displej umožňuje 

jednoduché a intuitívne ovládanie svetla, žalúzií, 

zvuku či kúrenia. Dizajnovo prepracované ovládacie 

menu s diskrétne podsvietenými ikonkami vol’by mož-

ností je možné kedykol’vek prispôsobit’. Axolute  

zvonka chráni vašu bezpečnost’, vnútri poskytuje kli-

matizovaný komfort, hudobnú produkciu či svetlom 

vyjadruje vaše pocity. Bol vytvorený kvôli vám.



Dotykový panel, titán brúsený





Videodisplej.
Kto je za dverami? Náš sys-

tém vám to prezradí. Navyše, 

prinesie vám verný obraz 

do ktorejkol’vek časti domu. 

Obrazovka z tekutých kryštálov 

s vysokým rozlíšením je zasade-

ná do elegentného talianskeho 

dizajnu so zabudovaným bezslú-

chadlovým ovládaním. Zabudnite 

na nepraktické domáce telefóny, 

Axolute ich poslal do histórie.

Videodisplej, titán svetlý





Videocentrála. Vedeli ste, že 

aj ovládanie môže mat’ svoj osobitý 

štýl a eleganciu? Prepracovaný sys-

tém s jednoduchým ovládaním doká-

že na vel’kej farebnej LCD obrazovke 

priniest’ živý obraz toho, čo si zvolíte. 

Prostredníctvom nej a kamier môže-

te nazriet’ do ktorejkol’vek miestnosti 

alebo zistit’, čo sa deje za múrmi vášho 

domova. Videocentrála vd’aka svoj-

mu dizajnovému prevedeniu dokonale 

ladí s vaším interiérom. Axolute je 

očami a ušami vášho domu.

Videocentrála, sklo krištál’ové





Wenge, axiálny spínač

Drevo. Doprajte svojmu domovu dotyk 

prírody. Kombinácia ušl’achtilého dreva

a moderného dizajnu je to, čo dodá vášmu 

domovu pocit tepla a harmónie. Nechá 

vystúpit’ do popredia prirodzenú kresbu 

exotického dreva teak a wenge, zdôraznenú 

pravouhlým dizajnom. Axolute však 

prináša aj d’alšie možnosti. Javor, čerešňa 

a orech ponúkajú rovnako jedinečné variá-

cie. Je len na vás, čo si zvolíte.

Jaseň – axiálny spínač



Kov. Možno to vyjadrit’ dvoma slovami – čistý 

dizajn. Charakterizujú ho hliník, titán a ocel’. Čisté 

línie, lomy svetla spojené s dokonalým vypraco-

vaním nechávajú vyniknút’ ušl’achtilú krásu kovu 

v netradičnom spracovaní. Jemne tvarovaný profil 

odzrkadl’uje jedinečné dizajnérske myšlienky známej 

Ocel’ lesklá Alessi 
– retro spínač

talianskej spoločnosti Alessi, ktorá je špičkou medzi 

tvorcami interiérových technológií. Axolute je 

stelesnením fantázie, ktorá sa dotýka súčasnosti.





Bridlica, digitálny spínač

Mramor carrarský, digitálny spínač

Kameň. K umeleckým dielam vytvorených zo 

slávneho carrarského mramoru sa hrdo hlási aj 

Axolute. Elegantná strohost’ pravouhlého dizaj-

nu dáva vyniknút’ jedinečnej kráse tohto ušl’achti-

lého kameňa. Materiál obl’úbený starými majstrami 

pre svoju pevnost’, vznešený lesk a nevšednú kresbu 

bol použitý na vytvorenie najmodernejšieho typu 

vypínačov.







Koža – piesok, dotykový spínač

Koža – káva, dotykový spínač

Koža. Luxus a harmónia kontrastov. Talianski 

umelci dodali drsnej a pevnej koži mäkkost’ hod-

vábu a lahodné tóny tmavej kávy či zlatistého 

piesku. Extravagancia materiálu sa spojila s kla-

sickým dizajnom. Vdýchnite svojmu interiéru 

štipku originality koženou sériou Axolute.



Plast. Aj „obyčajný“ plast dokáže 

vytvorit’ nezvyčajné veci. Odhalí vám 

doteraz utajenú krásu a nadchne svo-

jimi kreáciami. Jemné odlesky tvarov, 

variácie farieb alebo lak s orientálnym 

nádychom priehl’adnej glazúry mu dáva 

nový, neopakovatel’ný charakter. Už to 

nie je len obyčajný plast, je to jednodu-

cho elegancia v prevedení Axolute.

Oranžová, scenárový ovládač

Modrá, scenárový ovládač Biela, scenárový ovládač
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Sklo. Decentný minimalizmus. 

Pravouhlá strohost’ dizajnu a sub-

tílny výbrus nechávaju vyniknút’ 

hre svetelných odleskov a farebných 

odtieňov. Priezračnost’ hladkého 

skla vytvorila z Axolute sym-

bol čistoty a zrodu nových možností.

Sklo matné, axiálny spínač

Sklo modré, axiálny spínač





Hliník

Hliník brúsený Antracit brúsený Titán brúsený

Biely Limoges Čínska červená Zelený Sevres Modrý Meissen

Chróm brúsený Bronz brúsený Merkúr brúsený Striebro

Lakovaný kov

Eloxovaný hliník



Drevo

Teak Wenge

Sklo

Sklo matné

Kameň

Jaseň

Sklo čierne Sklo modré Sklo krištál’ové

Bridlica Mramor carrarský



Metalíza

Akvarel

Biela

Lesk

Zlato lesklé Zlato matné Striebro matné Titán svetlý

Axolute hliník Axolute antracit Tmavočierna

Slonovinová Modrá Oranžová Zelená



Drevo

Corian® 

OrechČerešňaJavor

Koža

SandstoneDusk Koža – piesok Koža – káva

Ocel’

Ocel’ leštená Ocel’ leštená Alessi Ocel’ brúsená AlessiOcel’ brúsená



Axolute. Ponúka štyridsat’jeden rôznych prevede-

ní v dvoch základných dizajnoch. Ak by vám tento 

výber nestačil, Axolute  vám umožní vytvorit’ si vlast-

ný rámik. Sklenený rámik si môžete otvorit’ a vložit’ do 

vnútra farebnú fóliu či akýkol’vek iný materiál, ktorý 

bude dokonale ladit’ s vaším interiérom. Môžete ho 

využit’ aj ako základ na vytvorenie úplne nového kry-

cieho rámika. Axolute povýšil obyčajný rámik na 

umelecké prvok, ktorý si môžete kedykol’vek prispô-

sobit’ podl’a ročného obdobia či momentálnej nálady.

Rámik, sklo krištál’ové

Navrhnite si vlastný rámik



Olemovanie 
rámika

Sklenený rámik, ktorý možno 
nahradit’

Základ rámika

Zvolený materiál

Vlastný rámik



Scenárový ovládačDotykový spínačSpínač

Axolute. Aj ovládanie inštalácie možno „ušit’“ na mieru. Po prvýkrát môže-

te mat’ všetky funkcie v jednom dizajne. Od klasických spínačov až po farebnú 

videocentrálu, ktorá sa stane skutočným multimediálnym centrom vášho domu.

Axolute umožňuje dizajnovo zladit’ všetky funkcie inštalácie. Scenárový ovlá-

dač, ako aj dotykový panel umožňujú vytvorit’ si vlastné scény a tým prispôso-

bit’ inštaláciu vášmu životnému štýlu. Tieto scény, samozrejme, možno násled-

ne kedykol’vek upravit’ podl’a aktuálnych požiadaviek na bývanie. Rovnako ako 

mobilný telefón alebo notebook, aj dotykový panel umožňuje prispôsobit’ si jed-

notlivé ikonky, grafiku, ako aj zobrazovaný text podl’a individuálnych požiadaviek.

Ovládajte svoju elektroinštaláciu

den
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party
'

noc relax



Dotykový panel Videodisplej

Videocentrála



Odporúčania pri výbere Axolute

Axolute možno použit’ aj pri existujúcej kabeláži, bez akýchkol’vek do-

datočných stavebných zásahov. Stačí len nahradit’ pôvodný spínač za nový.

Vo svete Axolute je zmena rámika jednoduchá. 

Pri jeho výmene nie sú potrebné žiadne špeciálne 

znalosti. Spoločne so zme-

nou štýlu bývania, aj steny 

menia svoj farebný odtieň, 

priečky sa posuvajú, nábytok 

je nahradený novým. Axolute 

sa vie prispôsobit’ novému 

štýlu bývania jednoduchou 

výmenou rámika.

Digitálna technológia Axolute predstavená v tomto katalógu je inteligentný systém ovládania 

inštalácie My Home od spoločnosti Bticino. Poskytuje vášmu domovu maximálne bezpečie, 

komfort a pohodlie s možnost’ou jednoduchého ovládania. Axolute dodal inteligentnému systému 

ovládania inštalácie estetický rozmer.

Axolute vstupný systém je možné nainštalo-

vat’ v ktoromkol’vek rodinnom dome. V prípade 

inštalácie v bytovom dome je nutné preverit’ kom-

patibilitu s už existujúcim vstupným systémom.






