
LYS ER LIV



... OG LIV ER LYS

SKAB DIT EGET LYS

Vis os dit hjem – og vi skal fortælle dig, hvem du er! 

Vores hjem er en essentiel del af os. Det er sam- 
lingspunktet for hele familien – for vores liv!

Vi vil gerne bo smukt, enkelt og funktionelt.  
Vores moderne livsstil stiller krav til de installa-
tioner, vi har i hjemmet. MOSAICTM er en designserie 
til os kvalitetsbevidste. Og til os, der ønsker en 
fremtidsorienteret løsning, til alle hjemmets rum.

MOSAICTM er til dig, der ønsker:

• EN DESIGNSERIE AF MULIGHEDER TIL HELE  
 DIT HJEM

• ENKELT, SUBLIMT DESIGN I 3 FARVER

•  LØSNING TIL NY-BYG, MODERNISERING 
 OG RENOVERING

• MULIGHED FOR SMART HOME INTEGRATION



INDLYSENDE 
MULIGHEDER

MOSAICTM er muligheder til alle rum i dit hjem: 
Køkkenet, stuen, børneværelset, kontoret eller 
bryggerset. Nyd det eksklusive udtryk med LED lys 
i stikkontakter og afbrydere. 

Lad det flotte LED lys pryde både væggen og 
komponenten. Og få glæde af de praktiske funktion-
er, både i form af lede-lys ved trappe samt som
‘natlampe’ i børneværelse eller soveværelse.

TRYGHED FOR DE SMÅ

FIND KONTAKTEN NEMT I MØRKE

OPTAGET ELLER EJ

LED LYS 

VED TRAPPEN

HYGGEBELYSNING

MAT SORT

ALUMINIUM

HVID



GLEMT AT SLUKKE LYSET?

KLAR DET PÅ 5 SEKUNDER

MED FJERNKONTROL VIA MOBILEN

RULLEGARDINER OG 

SOLAFSKÆRMNINGER 

OP OG NED.

FJERNKONTROL 

VIA MOBILEN.

MOSAICTM  
STYR MED DIN MOBIL
ELLER DIN STEMME

MOSAICTM med Netatmo er udvidede løsninger for 
dig, der ønsker at tage fuld kontrol over dit hjem: 
Lys, rullegardiner og elektroniske apparater – alt 
sammen kontrolleret nemt via fjernbetjening, fra 
din mobil, en simpel bevægelse eller med din egen 
stemme. 

Gør hverdagen sjovere og enklere med fremtids- 
sikrede, innovative funktioner.

Styr hjemmet fra din mobil. Sluk alt lyset på én 
gang, når du forlader hjemmet. Sænk alle rulle-
gardinerne ved et klik. Aflæs strømforbrug i hver 
enkelt stikkontakt.

Det bliver ikke nemmere end det. Nyd følelsen af 
luksus, der breder sig i dit hjem!

TAG FULD KONTROL OVER LYSET   

ELEKTRONISK STYRET

RULLEGARDIN

BEVÆGELSESSENSOR

SMART LYS TIL NY-BYG, MODERNISERING OG RENOVERING

DØGNRYTME LYSDÆMPNING

STEMMESTYRET LYS





LIV 
ER 
LYS...

Afbryder med lys

Stikkontakt med USB lader

Bevægelsessensor til lys

USB oplader til eks. smartphone el. tablet

Tryk til eks. solafskærmning, markise 
eller lærred

Lysdæmper til eks. LEDStandard stikkontakt hvid

Tryk til eks. lysdæmpning

Antenneudtag

Sort afbryder til eks. indbygningsspots

Dataudtag til eks. Tv eller computer

HJEMMEBIOGRAF

GENNEMFØRT DESIGN



GLOBAL SPECIALIST INDEN FOR ELEKTRISK OG DIGITAL
INFRASTRUKTUR I BYGGEBRANCHEN

Vi er klimaambitiøse og udvikler vores produkter 
med omtanke for miljøet og naturen – nu og i 
fremtiden. Den nye MosaicTM er produceret i tråd 
med Legrand’s vision om dokumenteret, klimavenlig 
produktion med genanvendeligt plast. 

MED OMTANKE FOR VORES LIV

www.legrand.dk 


