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Ebben a kiadványban található információk olyan adatokat és jellemzőket tartalmaznak, amelyek
a tényleges használat esetén eltérhetnek a leírtaktól, illetve a termékek továbbfejlesztése miatt
megváltozhatnak. A megfelelő jellemzőkről való tájékoztatási kötelezettség csak akkor áll fenn, 
ha azt a szerződésben külön kikötötték. Minden termék esetében fenntartjuk a szállítási lehetőségek 
és a műszaki módosítások jogát. A nyomdai hibák elkerülése érdekében mindent megteszünk, 
de az azokból adódó félreértésekért és károkért nem vállaljuk a felelősséget. 

Minden termékmegjelölés, márkajelzés vagy terméknév a Siemens vagy a beszállító cégek 
tulajdonában van, amelynek harmadik fél által saját célra történő felhasználása a
tulajdonosok jogait sértheti.
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* Szín pácolással kialakítva

Ha mást szeretne mint az egyszerű fehér villanykapcsoló, akkor

a DELTA termékcsaládok széles választékot kínálnak Önnek beleértve

a leglaposabb kapcsolók egyikét a piacon. Öt különböző kapcsoló családot

kínálunk Önnek a legkülönböző anyagokból szinte végtelen számú

kombinációval.

DELTA kapcsolók és csatlakozóaljzatok. 
Szinte korlátlan kombináció.

DELTA line

krémfehér antracittitánfehér alumínium

A nyerő kombináció

Mindegyik DELTA termékcsalád kizárólag
környezetbarát anyagok felhasználásával 
készül. Ezek ideálisak az allergiában
szenvedők részére, és egyáltalán nem 
bocsátanak ki mérgező gőzöket tűz 
esetén. Mi több, ezek könnyen 
tisztíthatók, strapabírók és tartósak!

Elképzelne valami újat? 

Minden DELTA kapcsolót és csatlakozó-
aljzatot gyorsan és egyszerűen lehet 
cserélni. Valamennyi Siemens termék-
család burkolata kompatibilis a falba 
szerelt betéttel. Csak el kell távolítani a 
régi felületeket és odailleszteni az új 
billentyűt és a keretet – ennyi az egész.

További lehetőségek

A Siemens kapcsoló és csatlakozóaljzat
fogalma felölel egy sor más kényelmi 
funkciót amelyeknek célja, hogy az élet 
olyan egyszerű legyen, amennyire lehet-
séges – mint például a fényerő-
szabályzók, mozgásérzékelők, központi
kapcsolók, és a szürkület kapcsolók.

Keresse meg szakkereskedőjét!

Minden DELTA kapcsoló és csatlakozó-
aljzat elérhető a minőségi villanyszerelési 
szaküzletekben. A következő internetcímen 
tálható egy lista:
www.siemens.hu/delta

DELTA style

DELTA profil

platinatitánfehér

titánfehér ezüst

cseresznye*bükk* juhar vörösjuhar világostölgy sötéttölgy

DELTA natur
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