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Jste nadšeni  
pro interiérový design...

…a rádi se seznámíte
se zajímavými tipy?

Navrhování interiéru vašeho domova je vaší oblíbenou činností, 
ať už vytváříte zcela nový domov nebo pouze upravujete detaily 
podle nejnovějších trendů.

Je zábavné zkoušet různé kombinace barev a materiálů a zjišťovat, 
které bytové doplňky spolu ladí nejlépe. Nejlepší na celém procesu je 
nákup dokonalého dekorativního předmětu, který dotvoří váš pokoj.

Existuje několik zásad navrhování, které používají profesionálové, a které 
byste měli určitě znát. Dekorace interiéru je však koníček a koníčky mají být 
zábava a relaxace.

Neberte to tedy příliš vážně!

Trocha nápadů, zdravého rozumu a vaše oko je vše, co potřebujete 
k vytvoření nebo oživení vašeho domova. Časopisy, weby a blogy 
o interiérovém designu, stejně jako obchody s nábytkem a potřebami 
pro kutily, jsou skvělým zdrojem inspirace a informací pro vaše dekorační 
aktivity.
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Současné trendy

Najděte svůj styl
Chcete-li najít svůj styl, zeptejte se sami sebe, co máte rádi! Jaké prostory vás nejvíce oslovují?  
Velké, otevřené, šetrně zařízené pokoje nebo něco útulnějšího? Teplé a příjemné pokoje s dřevěným 
nábytkem nebo moderní vybavení a geometrické tvary?

Nebo vše výše uvedené?

Existuje téměř tolik stylů, kolik je na světě lidí. Pokud nezačínáte od nuly, postavte svůj styl  
na stávajících věcech a tu a tam udělejte nějakou změnu. 
Vše záleží na vaší osobnosti, na vzhledu, kterého se snažíte dosáhnout, na věcech, které prostě 
kolem sebe musíte mít, a na vašem rozpočtu. 
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Pro vaši inspiraci připravili 
naši designéři své oblíbené 
kombinace pro každou variantu 
Sedna Design/Sedna Elements. 
Ale žádná jediná správná nebo 
nesprávná kombinace neexistuje. 
Nebojte se vyjádřit svou vlastní 
osobitost a vlastní styl.

Na 
následujících 

stránkách naleznete 
řadu vypínačů a zásuvek 

Sedna a inspirační 
koláže ilustrující hlavní 

trendy současného 
interiérového 

designu.

Moderní pohled
Zásuvky a vypínače byly po dlouhou dobu považovány za čistě funkční věc.

V dnešních interiérech se však počítá každý detail. Dnes naštěstí můžete mít zásuvky a vypínače, 
které se doplňují s barvami, texturami a materiály, které jste pro svůj interiér tak pečlivě vybrali! 
A neexistuje lepší způsob, jak zajistit, aby místnost vypadala domyšlená do nejmenšího detailu.

Nechte se inspirovat
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Detail stejně 

jedinečný jako 

váš interiér
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Dejte tvar 
svým představám
Pro váš domácí interiér vždy hledáte produkty, které mají osobitost, styl a úroveň. Milujete vzhled 
a dojem ušlechtilých materiálů za přijatelnou cenu.

Řada produktů Sedna Design a Sedna Elements se inspiruje posledními módními a designovými 
trendy a byla navržena přesně pro vás.  Sedna je neodolatelně atraktivní a je to perfektní zdroj 
inspirace a nutnost pro váš moderní interiér.

Vyberte si ze dvou verzí Sedna Design a Sedna Elements a vyjádřete svůj styl díky nepřeberným 
možnostem kombinací mechanizmů a rámečků pro dokonalý a jedinečný vzhled.

Luxusní detaily  
za dostupnou cenu
Sedna nabízí rozmanité barvy a textury, které přinášejí vašemu domovu jedinečný vzhled a dojem 
dřeva, betonu, kovu a skla.

Na těchto krásných, hyperrealistických vypínačích si zamilujete vše, včetně jejich dostupné ceny.

S řadou Sedna můžete realizovat své nápady prostřednictvím vypínačů, které se skvěle doplňují 
s vaším vkusem i rozpočtem.

Sedna Design / Sedna Elements

Sedna Design Sedna Elements
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• Doporučení

našich designérů • 

Sedna Elements

Vzhled kovu
Leštěné zlato
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Vintage

Další 
kombinace 
pro tento 

styl

Barva 
petroleje

Zlato

Vintage styl je teď velmi populární. Comback zažívá Art Deco, ale také 
dvacátá, padesátá a šedesátá léta.

V tomto stylu hrají prim elegantní materiály a odvážné barvy, jako jsou 
petrolejová, půlnoční modrá nebo mechově zelená. Vše je zaměřeno  
na stylovou smyslnost.

Tento trend definují zaoblené tvary, kovy jako měď a mosaz a grafické 
tisky. Mramor, samet, hedvábí a brokát, krajky, perly a flitry dodávají 
modernímu stylu nádech luxusu.

Sedna Elements, 
vzhled dřeva, 
Wenge

Sedna Design, 
Antracit 

Samet
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Hnědá 
kůže

• Doporučení 

našich designérů •

Sedna Elements

Vzhled kamene
Beton
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Sedna Elements, 
vzhled skla, 
Kouřové sklo / Bílá klapka

Sedna Design, 
Antracit 

Beton 
a industriální šik

Beton

Rocková 
černá

Tento styl je cool, drsný, mužný a někdy 
jakoby neopracovaný. Beton a industriální 
šik styl se inspiruje starými skladišti.  
Na pozadí tohoto trendu jsou nenatřené, 
cihlové nebo surové betonové zdi. Dominují 
barvy jako tmavě modrá, khaki, šedá 
a černá v kombinaci s vyšisovanou hnědou 
kůží, tmavým dřevem a kovy s černým 
práškovým nástřikem.

Další 
kombinace 
pro tento 

styl
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Pastelové 
tóny

• Doporučení

našich designérů • 

Sedna Elements

Vzhled skla
Bílé sklo
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Sedna Design, 
Bílá

Sedna Design, 
Béžová

Severský pastel
Popová 

broskvová

V severském pastelovém stylu ožívá 
„klasický“ skandinávský styl v jasných 
pastelových tónech. Tyto světlé barvy 
doplňují sytá bílá a neutrální béžová 
a akcentují osvěžující neonové tóny. 
Dominují barvy jako broskvová, aqua, 
mátová a tělová v kombinaci s přírodním, 
neupraveným dřevem a moderními teraco 
prvky.

Teraco

Další 
kombinace 
pro tento 

styl
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Přírodní 
materiály

• Doporučení 

našich designérů • 

Sedna Elements

Vzhled dřeva
Bříza
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Sedna Elements, 
vzhled skla, 
Bílé sklo / Bílá klapka

Čistá příroda
a klid Přírodní 

vlna

Identitu stylu „čistá příroda a klid“ dávají 
jednotlivé prvky zvolené s ohledem na jejich 
dlouhověkost. Je to protiklad konfekčního 
nábytku a příslušenství.  
Váš domov je tichá, individuálně 
navržená oáza klidu, která umožňuje 
svým obyvatelům zapomenout na starosti 
a hektické tempo každodenního života.

Neutrální odstíny béžové, smetanové 
a šedé s jemně bílými motivy bílé na bílé 
jsou kombinovány s udržitelnými přírodními 
materiály. 
Silné vlněné textilie připomínající kelim, 
měkký len, kůže, ratan, lehké dřevo 
a kožešiny přispívají k poklidné atmosféře. 
Tento trend ostře kontrastuje 
s excentrickými stěnami a přemírou ozdob 
v jiných trendech.

Ratan

Další 
kombinace 
pro tento 

styl
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Botanické 
vzory

 
 

• Doporučení 

našich designérů •

Sedna Design

Antracit
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Botanická zahrada
Královská  
zelená

Představte si živou obytnou džungli 
z pokojových rostlin, ať už jde o malé dekorativní 
rostlinky na poličkách a parapetech nebo malou 
„městskou džungli“ s různými druhy rostlin.

Barevná paleta se třpytí v tajemných odstínech 
modro-zelené. Prostředí je obýváno zvířecími 
společníky, jako jsou pávi a zebry. Dominují 
materiály jako mořené dřevo, ratan a černá 
keramika.

Tento trend nemusí nutně používat tradiční 
květiny, ale spíše botanické vzory na textilu 
a tapetách.

Rostliny

Sedna Elements, 
vzhled dřeva, 
Kouřové sklo / Bílá klapka

Další 
kombinace 
pro tento 

styl
Sedna Elements, 
vzhled dřeva, 
Wenge
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Geometrické 
vzory

• Doporučení 

našich designérů •

Sedna Elements

Vzhled skla
Tmavé sklo
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Černobílý 
mix

 

Nadčasový

Černobílá dekorační schémata jsou odvážná 
a elegantní – jde tak o elegantní způsob, jak 
vyjádřit svou osobnost.

Monochromatické neznamená monotónní! 
Naopak, černý nábytek a moderní šedé doplňky 
v kontrastu s bílými stěnami mohou v místnosti 
vytvořit harmonii a rovnováhu.

Můžete si hrát s materiály, jako je kůže, leštěný 
mramor a sklo, experimentovat s geometrickými 
tvary a zkoušet styly z různých období. Nebojte 
se být kreativní.

Černobílá nikdy nevychází z módy... a proto ji 
můžeme vždy znovu objevovat!

Bílá 
stěna

Černý 
nábytek

Sedna Elements, 
vzhled skla, 
Bílé sklo / Antracit klapka

Další 
kombinace 
pro tento 

styl
Sedna Elements, 
vzhled kamene, 
Břidlice / Antracit klapka

Sedna Design, 
Bílá
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Neutrální 
paleta

Kov

• Doporučení

našich designérů • 

Sedna Elements

Vzhled kovu
Leštěný hliník
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Městský šik Lehký  
a  

přirozený

Pokud máte rádi tempo velkoměstského života, ale stejně tak se vám 
líbí rafinované, minimalistické interiéry, je tento styl přesně pro vás.

Městský šik pracuje s otevřenými prostory a světlem. 
Tradiční a moderní prvky mohou koexistovat ve stejném prostoru 
– ale pouze v případě, že je vše dotaženo. To znamená, například, 
černé kontrastní nohy u vřesově šedé pohovky.

Barevné schéma je neutrální a spíše světlé než tmavé. Použijte 
paletu šedých, hnědých, zelených a bílých odstínů. Ale neváhejte 
interiér oživit nějakou barvou v podobě dekorace nebo uměleckého 
předmětu. Pokud jde o materiály, kombinujte kov a kámen s těžkými 
textiliemi, lakovaným dřevem a kůží pro měkkost a teplo.

Sedna Elements, 
vzhled skla, 
Bílé sklo / Bílá klapka

Další 
kombinace 
pro tento 

styl
Sedna Design, 
Aluminium
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Přehled řady Sedna

Svět 
možností...

Sedna vám dává neomezené 

možnosti kombinovat 

mechanismy a rámečky 

podle svého vkusu.

Bílá

Wenge*

Bílé sklo

Béžová

Bříza

Kouřové sklo

Aluminium

Leštěný hliník*

Tmavé sklo

Antracit

Letěné zlato*

Beton Břidlice

Sedna Design

Sedna Elements
Vzhled dřeva

Vzhled skla

Vzhled kovu

Vzhled kamene

*  Připravujeme na rok 2021
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Také pro 
vícenásobné 
rámečky

Krycí rámečky pojmou  

až 5 přístrojů a jsou 

k dispozici ve všech 

designech.

Chytré přístroje Sedna
Nejen vypínače a zásuvky, USB nabíječky či držáky 
mobilních telefonů, ale i automatické spínání světel  
na chodbách díky detektorům pohybu, pohodlné udržování 
příjemné pokojové teploty pomocí termostatů nebo nastavení 
správné světelné atmosféry pomocí stmívačů při sledování 
televize. Sedna nabízí všechny potřebné funkce tak, aby 
byla schopna splnit potřeby moderních domácností. 
Přináší vysoký komfort a funkcionalitu všem.
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Schneider Electric CZ, s. r. o. U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, CZ
www.se.com/cz

Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: podpora@se.com

podpora@se.com

Vše na www.vypinac.cz
Nový vypinac.cz od září 2020

Stránky www.vypinac.cz jsou určeny hlavně pro koncové zákazníky, ale mohou pomoci 
i profesionálům. Obsahují veškeré možné informace týkající se vypínačů a zásuvek.

Lze zde najít zajímavé tipy, novinky, dokumentaci, můžete si prohlédnou všechny barevné varianty 
vypínačů ve vysoké kvalitě a vybrat si ten nejlepší.

Seznamíte se také s radami, tipy, triky, vychytávkami pro profesionály i kutily.

Díky unikátnímu konfigurátoru je možné vytvořit nabídku přístrojů pro individuální projekt.

Na stránky www.vypinac.cz je navázáno několik eshopů s elektroinstalačním materiálem. 
Vámi vytvořený soupis přístrojů pro celý váš projekt, byt nebo dům lze jednoduše překlopit 
do zvoleného eshopu a okamžitě nakoupit.

www.vypinac.cz
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