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Képzeld el, hogy a helyiségekben nem szük-

séges többé külön termosztát, kapcsoló, 

árnyékolást vezérlő távirányító elhelyezé-

se a falon. Képzelj el egy készüléket, amely-

lyel a szobában napi szinten használt összes 

funkció egyszerűen vezérelhető. Képzeld 

el, hogy minden olyan feladatot, amit nem 

tudsz, vagy nem akarsz kézzel működtetni, 

azt a házad automatikusan elvégzi. A min-

dennapos funkciókhoz pedig egy intuitív és 

egységes felületet használsz. 

Pontosan ezt nyújtja a BASALTE.

Hazaérkezve a mozgásérzékelő a nap-

szaknak megfelelő hangulatfény felfutásával 

fogad. Egyetlen érintéssel más és más színek 

és fények kapcsolhatóak főzéshez, a családi 

vacsorához, az esti tévénézéshez. A külön-

böző élethelyzetnek megfelelő megvilágítá-

sokat egy-egy finom mozdulattal egységes 

módon léptetheted.

Az automatikának köszönhetően többé fel 

sem merül, hogy neked bárhol kézzel kellene 

állítani az árnyékoláson. Ha pedig mégis több 

napfényt szeretnél, akkor erről az eszköz-

ről bármikor az igényeid szerint módosítha-

tóak a redőnyök pozíciói. Ugyanez a felület 

az, ahol a szobádban a zenét irányíthatod, 

kiválaszthatod a lejátszási listáidat, beállít-

hatod a hangerőt.

A BASALTE márka egyet jelent a finom-

sággal, a szépséggel, a különleges felhasz-

nálói élménnyel, az egyedi stílussal, a prak-

tikum és a dizájn tökéletes ötvözetével. 

A gyártó kifinomult formatervezésű ter-

mékpalettát kínál, amelynek minden egyes 

eleme kiemelkedő minőségű anyagokból − 

alumíniumból, rézből, nikkelből vagy akár 

kovácsoltvasból − készül. A BASALTE misz-

sziója, hogy formájában és funkcióiban egy-

szerű, egyedi és elegáns termékeket hozzon 

létre, amelyek a lényegre koncentrálnak és 

a modern otthon kényelmét szolgálják.

A belga székhelyű BASALTE 2008-as ala-

pítása óta olyan referenciaértékű eszköz-

kínálatot alkotott, amelyet már a világ 60 

országában forgalmaz. A gyártót az elmúlt 

10 évben több mint 35 nemzetközi dizájn ter-

mékdíjra jelölték.

A BASALTE szembe megy a trendekkel, 

és a technológia gyors ütemű fejlődésének 

ellenére az egyszerűségre törekszik mind 

dizájnban, mind funkciókban. Mivel eszközei 

megfelelnek a KNX-szabványnak, így szin-

te minden rendszerrel kompatibilisek. Bár-

milyen környezetbe belesimulnak, tökéletes 

kiegészítői az igényes és kifinomult stílusú 

otthonoknak.

A BASALTE egyik legnépszerűbb ter-

méke a multifunkcionális Sentido nyomó-

gomb. Segítségével egy eszközön vezérel-

hetsz minden napi szinten használt funkciót. 

Osztott felülete érintésre érzékeny, így egy 

mozdulattal változtathatod a beállításokat. 

Egy-egy felület megnyomásával szabadon 

irányíthatod az árnyékolóidat vagy a zene-

lejátszódat, több felület egy időben törté-

nő érintésével pedig a helyiség teljes vilá-

gítását irányíthatod, vagy kiválaszthatod 

az előre beprogramozott hangulatvilágí-

tások egyikét.

A Sentido beépített hőmérsékletérzéke-

lőjének köszönhetően az automatika rend-

szer tökéletes klímát biztosít minden helyi-

ségben télen és nyáron egyaránt úgy, hogy 

a hőmérsékleti adatok alapján az árnyéko-

lásodat is vezérli.

A nyomógomb többsz ínű LED-

háttérvilágítása visszajelzi a végrehajtott 

parancsot, valamint segít megtalálni az esz-

közt a sötétben.

Amennyiben még több funkciót szeret-

nél egy felületen kezelni, a BASALTE másik 

eszköze, az intelligens, KNX-rendszer alapú 

Deseo a megfelelő választás. 

A Deseo sokkal több annál, mint aminek 

első ránézésre tűnik. A diszkrét, egyszerű és 

minimalista dizájn innovatív felhasználói felü-

letet rejt: a nyomógombok lehetővé teszik, 

hogy különböző funkciók között navigálj. A vilá-

gítás, a beállított hangulatfények, az árnyé-

kolók pozíciói, a multiroom audiorendszer is 

ezzel a készülékkel vezérelhető.
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