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Rajongsz a 
lakberendezésért…

… van néhány ötletünk 
számodra!

Az biztos, hogy számodra a lakberendezés nem csupán hivatás. 
Ez a hobbid is! Legyen szó egy teljes otthon megalkotásáról vagy csupán 
néhány apró kiegészítő alkalmazásáról, melyek követik az évszakok 
változását.

Új dekorációs ötletek keresése és életre keltése nagyszerű élményforrás. 
Szórakoztató kipróbálni a különböző szín- és anyagkombinációkat, és 
megnézni, hogy mely bútorok és kiegészítők mutatnak a legjobban együtt. 
A legjobb az egészben, ha tökéletes dekorációs tárgyat vásárolhatunk, 
hogy egy utolsó simítást végezzünk el a szoba kialakításán.

Van néhány tervezési alapelv, melyet a profik naponta alkalmaznak és így 
neked is ismerned kell. Az otthoni dekoráció egy hobbi, és mint ilyen  
az a célja, hogy élvezetes és pihentető legyen. Tehát vedd könnyedén! 
Néhány ötlet, egy csipet józan ész és a látásod - mindössze ennyi kell,  
hogy létrehozd vagy újragondold az ideális otthont.

A magazinok, weboldalak és blogok, valamint a barkácsáruházak és 
a bútorüzletek mind-mind nagyszerű információforrások és tanácsot adnak, 
hogy önbizalommal vághass bele a munkába.
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Napjaink trendjei

Találd meg a saját stílusod!
A stílusod megtalálásához kezdd azzal, hogy megkérdezd magadtól, mit is szeretsz. Milyen terek vonzanak leginkább?  
Nagy, nyitott, ritkán bútorozott szobák vagy valami hangulatosabb? Meleg és barátságos szobák – például fabútorokkal - vagy 
modernebb bútorok és sok geometriai forma?  Netán mindez együtt?

Ahány ember, annyi stílus. Hacsak nem a nulláról kell kezdenie, a legtöbb ember a már meglévő darabokból indul ki, és itt-ott 
változtat egy-két dolgot.  
Minden attól függ, hogy milyen a személyiséged, milyen megjelenést próbálsz elérni, melyek azok a darabok, amelyeket 
feltétlenül meg akarsz tartani, és mekkora a költségvetésed. 
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Tervezőink megosztották 
kedvenc összeállításukat 
a rendkívül elegáns Sedna 
Design és Sedna Elements 
termékek felhasználásával. 
De ne stresszelj, nincs rossz 
választás! Csak magadat 
add és olyan belső teret 
tudsz kialakítani, mely 
ugyanolyan egyedülálló, mint 
te magad.

A következő 
oldalakon olyan 

összeállításokat láthatsz, 
melyeknél az új Sedna 
kapcsolókat mutatjuk,  

a napjaink legnépszerűbb 
stílusait szemléltető színekkel 

és anyagokkal  
kombinálva.

Meríts ihletet!
A konnektorokra és a villanykapcsolókra sokáig úgy tekintettünk, mint otthonunk szükséges tartozékára. Napjainkban 
a belső terekben azonban minden részlet számít! Szerencsére ma már számos különböző stílusú villanykapcsolót és 
konnektort találhatsz, amelyek remekül kiegészítik az otthonod belső tereibe olyan gondosan kiválasztott színeket, 
textúrákat és formákat!  És nincs is ennél jobb módja annak, hogy a szobád készen pompázzon.



6 se.com/hu

Az utolsó 
simítás, mely 
ugyanolyan 

egyedi, mint az 
otthonod
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Keretet adunk 
vágyaidnak
Ha egy otthon belső tereiről van szó, sokszor olyan termékeket keresünk, melyek egyediek  
és stílusosak. Szeretjük a minőségi alapanyagokat, de nem akarunk mélyen  
a zsebünkbe nyúlni miattuk.

A Sedna Design / Sedna Elements kapcsolók tervezését a legújabb divat- és lakberendezési trendek 
inspirálták. Az új Sedna ellenállhatatlan stílusú, tökéletes inspirációt jelent és elengedhetetlen eleme  
a divatos belső tereknek.

Válassz a Sedna Design vagy a Sedna Elements családból, és engedd szabadon a fantáziád  
a csaknem korlátlan betét- és keretkombinációval. Hozz létre egyedi tervezésű összeállításokat!

Luxusrészletek számodra is elérhető közelségben 

A Sedna modern színeket és textúrákat kínál, amelyek a fa, a beton, a fém vagy éppen az üveg hatását kölcsönzik otthonodba.  
Imádni fogod a gyönyörű, egészen valósághű kivitelüket, és a megfizethető áraikat is!  

Az új Sedna segít életre kelteni ötleteidet olyan termékekkel, melyek megfelelnek az ízlésednek és a pénztárcádnak is.

Sedna Design / Elements

Sedna Design Sedna Elements
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・ Lakberendezőink 

ajánlata
・ 

Sedna Elements

Fémhatás
Szálcsiszolt arany
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Glamour stílus

Ezek a 
termékek 

tokéletesen illenek 

a stílushoz

Petrolkék

Arany

Napjainkban a glamour stílus nagyon trendi: az art deco, a húszas évek 
hangulata, az 50-es és 60-as évek mind visszatérnek.

Elegáns anyagok és merész színek, például a petrolkék, az éjféli kék és 
a mohazöld állnak a középpontban. Minden a stílusos érzékiségről szól. 

Ívelt formák, fémes anyagok, például réz és sárgaréz, valamint a grafikus 
nyomatok határozzák meg ezt a trendet. Márvány, bársony, selyem és 
brokát, csipke, valamint gyöngyök és flitterek visznek egy kis luxust  
a modern mindennapokba.

Sedna Elements Fahatás 
Wenge

Sedna Design
Antracit

Bársony

..
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Barna 
bor

・ Lakberendezőink

 ajánlata ・ 

Sedna Elements

Kohatás
Cement

,,

,,
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Sedna Elements Üveghatás 
Füstkvarc

Sedna Design
Antracit

A beton és az 
ipari sikk stílusa

Beton

Az utos 
fekete

A megjelenés hűvös, rusztikus, férfias 
és néha befejezetlen hatású. A beton és 
ipari sikk stílusát a régi raktárak ihlették. 
A festetlen tégla- vagy nyersbeton-falak 
képezik a trend hátterét. A sötétkék, a 
khaki, a szürke és a fekete szín dominál, 
keveredve a barna bőrrel, a sötét fával és  
a fekete, porfestett fémmel.

Ezek a 
termékek 

tokéletesen illenek  

a stílushoz
..

.. ,,
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Pasztell

hangulatok

・ Lakberendezőink

ajánlata ・ 

Sedna Elements

Uveghatás
Opál

..
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Sedna Design Fehér

Sedna Design Bézs

Skandináv pasztell
Pop 

barack

A „klasszikus” skandináv életérzés világos 
pasztell tónusokkal jelenik meg ennél 
a trendnél. Ezeket a világos színeket 
hangsúlyozott fehér és semleges bézs 
árnyalatok erősítik, és frissítő neonos 
tónusok ékesítik. Az olyan színek, mint  
az őszibarack, a vízkék, a menta és  
a natúr világosbarna keverednek  
a természetes, kezeletlen fával és a modern 
mozaikmintákkal.

Mozaikhatás

Ezek a 
termékek 

tokéletesen illenek 

a stílushoz
..
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Természetes 

anyagok

・ Lakberendezőink

ajánlata ・ 

Sedna
Fahatás

Nyír
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Sedna Elements 
Üveghatás Opál

Valódi természetesség 
és nyugalom Puha 

tapintás

Az évek óta kedvelt, szeretettel kiválasztott, 
egyedi darabok alkotják a nyugalom és 
a valódi természetesség stílusát. Pont 
a nagyméretű, dobozhatású bútorok 
és tartozékok ellentéte. Olyan otthont 
tükröz, mely nyugodt, egyedi kialakítású, 
tökéletes a visszavonulásra, és ahol a 
lakók elfeledkezhetnek a mindennapi élet 
gondjairól és problémáiról.

A bézs, a krém, a szürke és a finom fehér 
színű motívumokat fenntartható természetes 
anyagokkal kombinálja.  
A lágy lenvászonra, bőrre, rattanra, 
világos fára és szőrmére emlékeztető 
anyagok hozzájárulnak a nyugodt légkör 
megteremtéséhez. Ez a trend éles 
ellentétben áll az excentrikus alkotásokkal 
és a túl hangsúlyos dekorációkkal.

Rattan

Ez a termék 

tokéletesen illik a 

stílushoz
..
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Minták a 

dzsungelbol

・ Lakberendezőink

ajánlata ・ 

Sedna Design

Antracit

,,
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Városi dzsungel Fenséges 
zold

Képzelj el egy kertet az otthonodban, amely 
lehet akár egy egyedi dekoráció a polcon,  
az ablakpárkányon vagy egy kis „városi 
dzsungelt”, számos szobanövénnyel.

A színpaletta a kékek és zöldek sejtelmes 
árnyalataiban csillog. A környezetet állatfigurák 
teszik teljessé, például pávák és zebrák. Olyan 
anyagok dominálnak, mint a szürke-foltos fa,  
a rattan és a fekete kerámia.

Ez a trend nem feltétlenül a hagyományos 
virágmintákról szól, hanem inkább a textilek 
és tapéták botanikus ábráiról.

Novények

Sedna Elements Üveghatás 
Füstkvarc

Ezek a 
termékek 

tokéletesen 

illeszkednek a 

stílushoz

Sedna Elements Fahatás 
Wenge

..

..

..
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Geometrikus 
minták

・ Lakberendezőink

ajánlata ・ 

Sedna Elements

Uveghatás
K ristályfekete
..



Life is On | Schneider Electric 19

Fekete-fehér 
kavalkád Idotlen 

stílus

A fekete-fehér díszítések merészek és divatosak, 
és elegáns eszközt jelentenek személyiséged 
kifejezéséhez. 

A monokróm nem monoton! Épp ellenkezőleg! 
A fekete bútorok és a kortárs szürke tartozékok 
a fehér falak előtt harmóniát és egyensúlyt 
teremthetnek egy helyiségben.

Keverd bátran az olyan anyagokat, mint  
a bőr, a csiszolt márvány és üveg, kísérletezz a 
geometrikus mintákkal és a különböző időkből 
származó stílusokkal. Ne félj kreatívnak lenni.

A fekete-fehérrel semmi sem megy ki  
a divatból... de mindent újra és újra fel lehet 
találni!

Fehér 
falak

Fekete 
bútorok

Sedna Elements  
Üveghatás Opál

Ezek a 
termékek 

tokéletesen 

illeszkednek a 

stílushoz

Sedna Elements  
Kőhatás Pala

Sedna Design Fehér

..

,,
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Semleges
paletta

Fémes 
felu letek

・ Lakberendzőink

ajánlata ・ 

Sedna Elements

Fémhatás
Szálcsiszolt  

ezust

..

..
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Városi sikk
Világos és 

természetes 

Ha szereted a nagyvárosi élet lüktetését, de a kifinomult, minimalista 
belső tereket kedveled, a városi sikk a te stílusod.

Ez a stílus a hatalmas, nyílt terekről és a fényről szól. A hagyományos 
és kortárs darabok tökéletesen megférnek egymás mellett - de csak 
akkor, ha valamilyen extrát is mutatnak. Gondolj például egy fekete 
fémes vázra vagy lábakra egy hangaszürke kanapén!

A színpaletta semleges, és inkább világos, nem sötét. Használj 
szürkéket, barnákat, zöldeket és fehéret tartalmazó palettát.  
És ne habozz színeket előtérbe helyezni például egy-egy dekoratív 
tárggyal vagy műalkotással.
Ami az alapanyagokat illeti, keverd a fémet a kővel, a nehezebb 
szövetekkel, a lakkozott fával és a bőrrel, a lágyság és melegség 
eléréséhez.

Sedna Elements Üveghatás 
Opál

Ezek a 
termékek 

tokéletesen 

illeszkednek a 

stílushoz

Sedna Design Ezüst

..
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Sedna termékcsalád - áttekintés
Sedna Design

Sedna Elements
Fahatás

Üveghatás

Fémhatás

Kőhatás

A 
lehetoségek 
tárháza...

A Sedna család korlátlan 

lehetőségeket ad a kezedbe, 

hiszen a betéteket és 

kereteket szabadon 

keverheted.

Fehér Bézs Alumínium Antracit

Wenge Nyír

Szálcsiszolt ezüst Szálcsiszolt arany

Cement Pala

Opál Füstkvarc Kristályfekete

,,
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Akár otos 
takarókerettel is

A takarókeretek 1-5 kapcsolót 

és/vagy aljzatot tudnak 

befogadni, és minden 

kivitelben elérhetőek.

Sedna -  
okosabb otthon

Az új Wiser okosotthon rendszer a Sedna termékcsaláddal 
kombinálva olyan egyszerű megoldás, amely megfelel  
az igényeidnek és stílusodnak. Az okostelefonoddal könnyen 
használható Sedna és Wiser a győztes páros a még 
nagyobb kényelem eléréséhez otthonodban.

Works with

.. ..
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Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98. 
Nordic Light Irodaház / A2 épület
www.se.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: +36-1-382-2800, fax: +36-1-382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@se.com


