
VALENA LIFE
A EVOLUÇÃO
QUE TRANSFORMA
O SEU DIA A DIA

Ao longo dos últimos tempos, o mercado elétrico 
tem assistido a várias transformações. O mercado 
mudou, os regulamentos foram alterados, os hábitos 
e necessidades dos clientes evoluíram, as instalações 
transformaram-se.

É neste contexto que o Grupo Legrand lança agora no 
mercado a sua nova gama de aparelhagem VALENA 
LIFE. Desenhada com base num “know-how” de 
décadas, a nova oferta Valena Life é transformadora, 
evolutiva e oferece uma ampla liberdade de escolha.

Transformadora

Valena Life é transformadora porque oferece um 
novo mecanismo (IN’MATIC), mais fiável, seguro e 
robusto, que garante um melhor desempenho e uma 
qualidade máxima para as tomadas e comandos:

• Robustez: graças ao seu suporte bimatéria, os 
mecanismos oferecem a robustez do metal aliada à 
segurança do seu revestimento isolante;

• Segurança: mecanismos com índice de proteção IP 2X, 
protegidos contra contactos diretos durante a instalação;

• Ligadores automáticos: mecanismos mais rápidos de ligar 
(apenas alguns segundos)  e durabilidade garantida nas 
ligações; patilhas para desaperto dos ligadores são mais 
largas, permitindo libertar mais facilmente o condutor dos 
ligadores;

• Pontos de teste na face frontal: acesso livre, sem 
necessidade de remover os mecanismos da caixa de 
aparelhagem

• Garras: prático sistema de dupla garra, garantindo um 
aperto mais eficaz e maior resistência ao arrancamento.
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Evolutiva

Mas a nova aparelhagem Valena Life é também inovação 
e evolução. Com Valena Life, a Legrand desenvolveu uma 
ampla gama de novas e inovadoras soluções elétricas e 
eletrónicas para satisfazer qualquer expectativa de projetos 
residenciais e terciários.

Com mais de 150 funções, a aparelhagem Valena Life 
responde com elegância, simplicidade e flexibilidade 
a todas as necessidades (sejam elas de conforto, 
comunicação, segurança ou soluções sem fios) e a todas 
as tipologias de obras (sejam elas novas, ou de renovação).

Vejamos alguns dos principais exemplos:
• Tomada USB: disponibiliza 2 portas USB para permitir 
carregar telemóveis, smartphones, tablets… para instalação 
em caixa de encastrar simples (e com possibilidade de 
substituir uma tomada de energia existente);

• Tomadas de corrente duplas: instalação em caixa 
de encastrar simples, economizando tempo e espaço; 
possibilidade de associar até máximo de 3 tomadas duplas, 
passando a dispor de 6 tomadas 2P+T;

• Tomada mista 2P+T/USB: para evolução da instalação 
e otimização de espaço; permite substituir uma tomada 
tradicional (sem alterar a caixa de encastrar e a cablagem) 
e, para além de mantermos a tomada 2P+T, ganhamos uma 
tomada USB;

• Interruptor de intuição: a solução perfeita para aqueles 
espaços onde é frequente as luzes ficarem ligadas 
por esquecimento (quartos de crianças, corredores, 
arrecadações…). A iluminação é ligada pelo utilizador 
da forma tradicional (tecla basculante), mas desliga-se 
automaticamente quando não há ninguém na divisão 
(interruptor com sensor integrado);

• Módulo Bluetooth: Permite receber uma fonte musical a 
partir de um smartphone ou qualquer outro dispositivo que 
possua Bluetooth e, por isso, reproduzir as suas músicas 
favoritas diretamente a partir do seu smartphone. 



Liberdade de escolha

Graças à sua composição em 3 peças (mecanismo + tecla/centro + quadro), a gama Valena Life permite 
uma instalação em 2 fases e oferece a possibilidade de evolução da estética:
• 1 mecanismo único
• 3 acabamentos para teclas/centros (branco, creme e alumínio)
• 16 acabamentos de quadros (clássicos, contemporâneos e ousados)

A ampla gama de acabamentos e cores 
dos quadros permite uma perfeita 
resposta a todos os gostos estéticos, 
adaptando-se a qualquer tipo de design 
de interiores:

• Clássicos: Simples e subtis. 
Acabamentos intemporais que se fundem 
de forma perfeita com a decoração 
da  sua casa. Oferta disponível em 5 
acabamentos: Branco, Creme, Branco/
Cromado, Creme/Ouro e Pérola.

• Ousados: Desafie a sua imaginação… 
Seja ousado! Impressões criativas e 
cores vibrantes, que adicionam outra 
dimensão à sua decoração. Oferta 
disponível em 6 acabamentos: Lima, 
Ádria, Terracota, Link, Royal White e 
Royal Ivory.

• Contemporâneos: Uma moderna e 
refinada coleção que combina o natural 
com o industrial, o atrevido com o discreto, 
e muito mais… Oferta disponível em 5 
acabamentos: Alumínio, Inox, Cobre, 
Madeira escura e Madeira clara.

Em resumo, com a nova oferta de funções 
e acabamentos da gama Valena Life pode 
responder às necessidades de todos os 
clientes.

Descubra mais em: www.legrand.pt

 www.legrand.pt

  https://www.youtube.com/user/MarketingLegrandPT

  www.facebook.com/LegrandPortugal

 https://www.instagram.com/legrandportugal/

 https://pt.pinterest.com/legrandportugal/


