
my life is

slim entertainmentcolourful





LIVINGLIGHT.
UM SÓ NOME,
INFINITAS 
SOLUÇÕES.



Quadrado, redondo ou “slim”...
Quando um estilo responde aos seus desejos, só há um nome.

Livinglight ilumina os momentos especiais da sua vida e as suas paixões.
Entre neste mundo, aqui encontra o que procura.



FORMA REDONDA FORMA QUADRADA



Um só nome 
para combinar livremente 
as suas cores e formas preferidas. 
Damos liberdade total às suas ideias. Todas!
Escolha a cor dos mecanismos, 
independentemente de preferir a forma QUADRADA 
ou a REDONDA.





Um só nome
para novos acabamentos, 
novas cores e texturas únicas.



my life is silk





KRISTALL London Fog,
comando antracite

SILK Club,
comando tech

DEEP LARAnjA,
comando branco



Um só nome
para um design brilhante
que ilumina o seu dia.



my life is  fusion





METAL Cromado,
comando basculante branco 

COMAnDO AXIAL 
Um design inovador 
que garante um
acabamento linear
e plano dos mecanismos.

COMAnDO BASCULAnTE 
O movimento tradicional,
agora reinterpretado com
a nova estética Livinglight.

REFLEXOS
Os tons metálicos dos
acabamentos e as formas
dos quadros jogam com
a luz natural de sua casa.

LED
Uma luz discreta
para guiar a sua mão
e iluminar todos os
seus espaços.

METAL Ouro brilhante,
comando axial antracite





LIVINGLIGHT AIR.
INESPERADAMENTE 
FINA,
INCRIVELMENTE 
RICA.



LIVINGLIGHT AIR Branco pérola,
comando axial branco



OURO MATE,
comando axial tech

LAVA,
comando axial antracite

RAMAGEM,
comando axial antracite

STRIPES,
comando axial tech

Torne os seus ambientes únicos com o design exclusivo de  LIVINGLIGHT AIR.
Escolha uma estética com um acabamento metálico de prestígio ou com uma decoração elegante.
LIVINGLIGHT AIR realça a decoração de sua casa, graças à forma “ultra-slim” dos seus quadros,
combinada com o elegante design plano dos mecanismos de comando axial.





UM SÓ NOME
PARA EVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA. 
PERFEITA PARA TODAS 
AS NECESSIDADES. 
DE HOJE E
DE AMANHÃ



my life is  comfort



Novos variadores adaptados a todos os tipos de lâmpadas,
mesmo aquelas que respeitam o ambiente. 

Escolha livremente a intensidade da sua iluminação. Sem preocupações.



Um só nome
para mudanças mais fáceis.
“Wireless”.

Agora tem toda a liberdade para viver
num mundo em permanente evolução.



my life is flexibility





TWIn SKY,
comando de estores
(controlo via rádio)

METAL OURO,
comando de cenários
(controlo via rádio)

TELECOMAnDO
RÁDIO
PROGRAMÁVEL

METAL TITÂnIO,
variador de iluminação
(controlo via rádio)



Um só nome
para controlar a qualidade da
sua vida e dos seus consumos.

A consciência ambiental já não é um luxo.



my life is environment





ECRÃ TÁCTIL com visualização de consumos energéticos,
quadro LIVINGLIGHT AIR, Níquel mate

“GREEn SWITCH” antracite,
quadro LIVINGLIGHT AIR, Níquel mate



Um só nome
para um videoporteiro
com uma estética tão refinada
que combina perfeitamente
com o estilo da sua casa.

É um novo Monitor Vídeo,
que também lhe permite
controlar toda a casa. 
Tranquilamente.



my life is serenity





MOnITOR VÍDEO branco,
quadro BRILHANTE, Sunset

TELECÂMARA VÍDEO branco,
quadro BRILHANTE, Sunset





UM SÓ NOME
PARA UMA CASA
QUE CONHECE
AS SUAS 
NECESSIDADES. 
PORQUE HOJE A SUA 
CASA É INTELIGENTE. 



my life is  entertainment



BTicino, a sua referência no mundo da domótica: deixe-se mimar pelos especialistas.

Com Livinglight, conforto, lazer, entretenimento e segurança sempre sob o seu comando.



Um só nome
que abraça todo
o conceito de
“home automation” 
da BTicino.

Simples.



my life is domotic



SEGURANÇA

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

CONFORTO
E MULTIMÉDIA

CONTROLO 
LOCAL E

 À DISTÂNCIA 

Sensor de intrusão
e telecâmara

para videocontrolo.

Detectores de movimento 
apagam automaticamente a 
luz quando sair da divisão.

Iluminação ligada só 
quando for necessária!

Tomadas eléctricas com 
possibilidade de serem 

associadas a um interruptor, 
para evitar ter aparelhos em 

modo “stand-by”.

O detector de gás
permite monitorizar
permanentemente

a segurança da sua casa
e alertar sobre eventuais

fugas de gás.

Dispositivos para protecção 
de pessoas e de bens em 
casos de curto-circuito ou 

sobre tensões.
Para uma maior segurança, 

tanto a sua, como a dos 
seus electrodomésticos!

Um sistema de controlo 
e de segurança da sua casa,

acessível a qualquer momento
através de computador 

pessoal, de “tablet” 
ou de telemóvel.

Novos dispositivos que
permitem o ajuste ideal

da iluminação e controlar
a música ambiente.



ECRÃ TÁCTIL,
quadro SILK, Square

COMAnDO LOCAL,
quadro SILK, Square
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entertainment
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Tire uma foto ao código QR, descubra mais sobre as soluções Livinglight em www.legrand.pt, visite o nosso “show room”.
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