IŠMANIEJI NAMAI KAIP
VAIKŲ ŽAIDIMAS

PRIJUNGIAMI JUNGIKLIAI IR MAITINIMO LIZDAI

Naujas būdas žaisti
namus – 2 psl.

Norint naudoti
nereikia super galių –
4 psl.

Namai paklūsta jūsų balsui
ir prisilietimui – 6 psl.

Saugumas užtikrinamas ir
be sarginio šuns – 8 psl.

Norint sutaupyti,
nereikės sudaužyti
taupyklės – 10 psl.

LEGRAND® PALENGVINA GYVENIMĄ
Esame įsitikinę, kad prisijungimo galimybė turi didinti namų vertę ir
užtikrinti ilgalaikį naudojimosi patogumą. Dėl šios priežasties
„Legrand Group“ plėtoja neeilines technologijas.
„Legrand“ daiktų internetui skirta programa „Eliot“ pristato naują
gaminį „ValenaTM Life/Allure with Netatmo“.
Bendradarbiaujant „Legrand“ ir „Netatmo“1 buvo sukurtas
„ValenaTM Life/Allure with Netatmo“, skirtas palengvinti kasdienį
gyvenimą, apsaugoti namus ir palengvinti energijos taupymą.

GYVENKIME VISAVERTĮ GYVENIMĄ KARTU.

1 „Netatmo“ pirmaujantis išmaniųjų namų prekės ženklas.

Gyvenimiškos
situacijos 12–19 psl.

Mano namai –
išmanieji namai 20 psl.

Viskas, ko reikia
išmaniesiems namams 22 psl.

Išmaniųjų namų
privalumai per 5 min.
24 psl.

„ValenaTM Life/Allure“ 26–29 psl.

NAUJAS
BŪDAS
ŽAISTI
NAMUS

Naudojant „Valena™ Life/Allure with Netatmo“, sukurti išmaniuosius namus
yra tarsi vaikų žaidimas. Įsivaizduokite, kad namai paklūsta jūsų balsui ir
prisilietimui. Galite nustatyti, kaip jie elgiasi. Išmanieji namai padeda stebėti ir
taupyti energiją bei apsaugoti šeimą.

NAMAI TAPS SAUGESNI
Namus užrakinsite vienu prisilietimu. Galėsite simuliuoti savo buvimą
namuose, kai esate išvykę ir būsite informuoti apie bet kokią neįprastą
veiklą išmaniajame telefone.

SUNAUDOKITE MAŽIAU ENERGIJOS
Valdykite energijos sąnaudas negalvodami ir kasdieną
taupykite energiją ir pinigus.

PASAKYKITE SAVO NAMAMS, KO NORITE
Dabar namai paklūsta jūsų balsui. Tiesiog įsakykite „Siri“, „Alexa“ arba
Google Assistant įjungti šviesą, nustatyti šildymą, apsaugoti namus...

SUSTIPRINKITE SAVO AUTONOMIJĄ
Užtikrinkite savo namų komfortą ir autonomiją. Valdykite
apšvietimą, termostatą, žaliuzes, prietaisus balsu arba nuotoliniu
būdu naudodami planšetinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną.

NORINT
NAUDOTI
NEREIKIA
SUPER
GALIŲ

LENGVA ĮDIEGTI
Be kurį standartinį lizdą arba jungiklį nesunku pakeisti prijungiamu lizdu arba
jungikliu. Nereikia gręžti angų, nėra papildomų laidų. Dėl daugkartinio naudojimo
klijų belaidžius jungiklius galite priklijuoti ten, kur norite. Tada naudodami „Home +
Control“ programėlę savo išmaniajame telefone arba planšetėje, galite visus juos
nustatyti. Nesvarbu, ar jūsų namai pastatyti praėjusiame amžiuje, ar juos dar tik statote,
jūsų gyvenimas bus paprastesnis ir intuityvesnis.

LENGVA NAUDOTI
Apšvietimas, šildymas, žaliuzės... Visi namų patogumai atskirai arba kartu klausys
jūsų prisilietimo arba balso. Galimybės yra begalinės. Norite atsipalaiduoti po dušu
pasibaigus mėgstamo serialo serijai? Bakstelėkite ir įjunkite šildymą viršutiniame
vonios kambaryje nepakildami nuo sofos. Pasirodžius serijos pabaigos užrašams
tiesiog pasakykite „Gerai Google, išjunk televizorių ir pritemdyk laiptinės
apšvietimą“ ir nesukdami galvos eikite į viršų.

LENGVA VALDYTI
Rankos yra užimtos, esate duše, kieme arba kitame pasaulio gale...
Visada galite valdyti savo namus bakstelėjimu arba žodžiu. Kai nesate
namuose, visada galite juos stebėti. jeigu namuose kilo problemų, pvz.,
nutrūko elektros energijos tiekimas arba yra per didelis jos
suvartojimas, išmanusis telefonas įspės apie tai.
„HOME + CONTROL“
Valdykite savo namus naudodami išmanųjį telefoną, planšetę
arba nešiojamąjį kompiuterį, kad ir kur būtumėte.

iOS : „Valena Life/Allure su Netatmo“ reikia iPhone, iPad, arba iPod touch su iOS 9.0 arba naujesne versija. Norint valdyti „HomeKit“ valdomą
priedą, rekomenduojame naudoti iOS 9.0 arba naujesnę versiją. Norint valdyti „HomeKit“ valdomą priedą automatiškai arba nesant namie, reikia
Apple TV su tvOS 10.0 arba naujesne versija arba iPad su iOS 10.0 arba naujesne versija, arba HomePod nustatyto veikti kaip namų šakotuvas.
ANDROID: reikia Android 5.0 arba naujesnės versijos su prieiga prie Google Play.
iPhone, iPod ir iPad yra registruotieji „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „HomeKit“ „Apple Inc.“ prekės ženklas. App
Store yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.
Google, Android, Google Play ir the Google Play logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.
Amazon, Alexa ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ arba jos partnerių prekių ženklai.

NAMAI
PAKLŪSTA
JŪSŲ BALSUI
IR
PRISILIETIMUI

Braukite

Programėlė „Home + Control“
Kad ir kur būtumėte, valdykite
savo namus pirštų galiukais,
naudodami planšetę arba
išmanųjį telefoną.

Maitinimo lizdas su tinklo
sąsaja prisijungia prie
interneto per Wi-Fi.

Kalbėkite

Lieskite

Arba dar paprasčiau, valdykite
namus balsu su Google
Assistant, Alexa arba Siri.

Kitoks nei senas jungiklis.
Minkštas, tylus, apšviestas,
galima pakeisti jo vietą...
tačiau prijungtas prie tinklo ir
paklūsta prisilietimui.

SAUGUMAS
UŽTIKRINAMAS
IR BE SARGINIO
ŠUNS

VISADA BUDI...
Išmanieji namai niekada neapleidžia namų apsaugos. Visada galite pasitikėti „Valena™
Life/Allure with Netatmo“, kad galėtumėte stebėti savo namus ir šeimą. Vienu lietimu uždarysite
žaliuzes ir įjungsite signalizaciją. Kai esate išvykę, išmanieji namai imituoja jūsų buvimą, o
įvykus netikėtumams, nedelsiant apie tai praneša jūsų išmaniajame telefone. Į sistemą lengvai
integruojamas kiekvienas naujas įrenginys, kad namai taptų dar labiau patogesni ir saugesni.

Prijungiamas maitinimo lizdas
Prijungiamas žaliuzių jungiklis
Nuotoliniu būdu valdykite buitinius prietaisus ir gaukite
Žaliuzes galite valdyti vietoje, balsu arba nuotoliniu
informaciją apie neįprastą veikimą į savo išmanųjį telefoną. būdu naudodami „Home + Control“ programėlę.

...NET JEIGU NIEKADA TO NEPASTEBITE
Patogi ir intuityvi vartotojo sąsaja protingai paslepia plačias „Valena™ Life/Allure with
Netatmo“ technologijų galimybes. Prijungti jungikliai ir lizdai greitai ir be jokių rūpesčių
pakeičia įprastus gaminius. Galite pradėti nuo vieno kambario arba prijungti visus namus.
Arba galite pradėti nuo apšvietimo ir žaliuzių. Bet kokiu atveju galite pamažu plėsti
sistemą prijungdami daugiau jungiklių ir lizdų, atsižvelgdami į savo poreikius ir turimą
biudžetą.

„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) pagrindinis belaidis jungiklis
Išeidami iš namų išjunkite apšvietimą, uždarykite žaliuzes ir išjunkite
pasirinktus buitinius prietaisus vieno mygtuko paspaudimu.

NORINT
SUTAUPYTI,
NEREIKĖS
SUDAUŽYTI
TAUPYKLĖS

INVESTUOKITE NEDAUG
Išmanieji namai dar niekada nebuvo tokie prieinami. Pradinį
komplektą ir kiekvieną papildomą gaminį arba komplektą
galima įsigyti atskirai ir lengvai integruoti. „Valena™
Life/Allure with Netatmo“ veikia su garsiausiais prekių
ženklais ir platformomis, pvz., Apple HomeKit, Google
Home, Amazon Echo, Somfy, Bubendorff, Netatmo arba
IFTTT. Galimybė į savo sistemą įtraukti trečiųjų šalių
gaminius dar labiau išplečia funkcijas.

SUTAUPYKITE DAUG
Padidinkite komfortą net ir taupydami energiją. „Home + Control“
programėlė leidžia išsamiai vizualizuoti sąnaudas tam tikru momentu arba per
tam tikrą laiką, tam tikrai lemputei ar prietaisui, arba visiems prietaisams
kartu. Ši funkcija padeda optimizuoti energijos taupymą.

„HOME + CONTROL“
stebėkite energijos sąnaudas
ir gaukite informaciją apie
neįprastas sąnaudas.

1 gyvenimiška
situacija
Laikas keltis

MANO DIENOS PRADŽIA

Miegamieji, svetainė, valgomasis, virtuvė...
Visos pasirinktos žaliuzės atsidaro vienu metu

Įsijungia televizorius

Kelkis!
Pakyla

Palieskite

WAKE UP / SLEEP (rytas-vakaras)
BELAIDIS JUNGIKLIS
vienu mygtuko spustelėjimu įjungia
ryto veiksmų seką.

LEGRAND® SMARTHER
TERMOSTATAS
Dieną ir naktį, kambarys po kambario
temperatūra nustatoma pagal jūsų
pageidavimus.

Perjunkite į dienos režimą neišlipdami iš lovos.
Atsibudę tiesiog paspauskite „Wake up“ jungiklį, kad įjungtumėte
jūsų nustatytą ryto seką.

Termostatas nustato 19 °C temperatūrą

Įsijungia ryto žinios

Pakyla
Pakyla

PRIJUNGIAMAS ŽALIUZIŲ
REGULIAVIMO JUGIKLIS
Stebėkite kaip automatiškai
atidaromos viso žaliuzės. Arba
valdykite kiekvienų žaliuzių
atidarymą ir uždarymą atskirais
jungikliais.

PRIJUNGIAMAS MAITINIMO
LIZDAS
Kiekvieną rytą pusryčių metu
įjungiamas TV arba radijas.

2 gyvenimiška
situacija
Laikas eiti

IŠEINU IŠ NAMŲ

Durys užrakinamos. Visi šviestuvai išjungiami
Eime!

TV išjungiamas, internetinė kamera įjungiama.
Uždaromos pirmo aukšto žaliuzės.

Palieskite

„HOME / AWAY“ (BUVIMO/ NEBUVIMO)
BELAIDIS PAGRINDINIS JUNGIKLIS
Vienu belaidžio mygtuko paspaudimu įjunkite
išėjimo iš namų seką.

„NETATMO WELCOME“
KAMERA
Įsijungia vaizdo stebėjimo kamera,
kuri pasiruošusi įspėti jus apie bet
kokius įsibrovimus.

Valdykite namus vienu prisilietimu.
Išeidami iš namų vienu „Valena™ Life/Allure with Netatmo“ belaidžio pagrindinio jungiklio spustelėjimu įjungiate
pasirinktą veiksmų seką. Taip pat galima aktyvinti balsu arba piršto anspaudu planšetėje arba išmaniajame telefone.

Termostatas nustato 17 °C temperatūrą

Išjungia radiją

Nusileidžia
Nusileidžia

LEGRAND®
SMARTHER
TERMOSTATAS
Visiems išėjus,
termostatas sumažina
temperatūrą iki 17 °C.
Taip sumažinamos
energijos sąnaudos ir
tausojama gamta.

PRIJUNGIAMAS
ŽALIUZIŲ
REGULIAVIMO
JUGIKLIS
Uždaromos visos pirmo
aukšto žaliuzės. Jūsų namai
apsaugoti.

PRIJUNGIAMAS
MAITINIMO LIZDAS
TV, radijas, kompiuteris...
Elektroniniai prietaisai
išjungiami ir bus įjungti,
kai grįšite namo.

DIDESNIS KOMFORTAS ŠEIMAI
3 gyvenimiška
situacija
Laikas rūpintis

Valdykite apšvietimą ir prietaisus balsu su
Siri, Google Assistant arba Amazon Alexa

Įjungta

Įjungta

„Google, įjunk
skaitymo šviesą“

„Google, įjunk
svetainės apšvietimą“

Kalbėkite
„NETATMO WELCOME“
KAMERA
Per išmanųjį telefoną patikrinkite,
ar vaikai daro namų darbus.

Įjungta

Būnant toli nuo jungiklio arba nuo namų nereiškia, kad jūs negalite
valdyti.
Siri, Alexa, Google Assistant arba „Home + Control“ programėlė leidžia valdyti visus prijungtus
šviestuvus, žaliuzes ir prietaisus.

Darbe per išmanųjį telefoną galite stebėti, ar
vaikas daro namų darbus.

Braukite
PRIJUNGIAMAS
ŽALIUZIŲ REGULIAVIMO
JUGIKLIS
Valdykite visas žaliuzes
balsu arba atskirais
jungikliais.

PRIJUNGIAMAS
JUGIKLIS (su pritemdymo
funkcija)
Apšvietimą galite valdyti
vietoje, balsu arba
nuotoliniu būdu per
išmanųjį telefoną, planšetę
arba nešiojamąjį
kompiuterį.
Jeigu naudojate
reguliuojamą šviesos šaltinį,
„Home + Control“
programėlėje galite
pasirinkti pritemdymo
funkciją.

„HOME + CONTROL“
programėlė
Stebėkite namus per išmanųjį
telefoną.

ESU IŠVYKĘS, BET VIS TIEK PRISIJUNGĘS
4 gyvenimiška
situacija
Laikas įsitikinti

Dėl įtampos šuolio
išsijungė šaldytuvas.

Gaunate pranešimus į išmanųjį telefoną
apie bet kokią neįprastą veiklą.

PRIJUNGIAMAS MAITINIMO
LIZDAS
Prijungiamas maitinimo lizdas
suteikia galimybę gauti pranešimus
apie neįprastą veiklą.

Net tada, kai esate išvykę, „Valena™ Life/Allure with Netatmo“ stebi jūsų namus.
Jeigu iškyla problemų, tokių kaip elektros energijos tiekimo sutrikimas arba padidėjusios energijos
sąnaudos, apie tai nedelsiant gaunate pranešimą į išmanųjį telefoną. Jūs pirmas sužinosite, kad
kažkas grįžo namo anksčiau.

Jūsų sūnus grįžta iš mokyklos
anksčiau nei įprasta.

PRIJUNGIAMAS MAITINIMO LIZDAS
Prijungiamas maitinimo lizdas suteikia galimybę gauti
pranešimus apie neįprastą veiklą, pvz., jeigu sūnaus
kambaryje yra įjungtas kompiuteris tuo metu, kai jis turi
būti mokykloje.

Apie bet kokią neįprastą veiklą namuose
gausite pranešimą į išmanųjį telefoną.

MANO NAMAI – IŠMANIEJI NAMAI

PRIJUNGIU PIRMĄ KAMBARĮ
NAUDODAMAS PRADINĮ KOMPLEKTĄ.

Prijungiu
instaliaciją ir
mano pirmas
maitinimo lizdas
yra prijungtas.
Vienu paspaudimu
įjungiu name
budėjimo režimą.

Pakeliu ir nuleidžiu
žaliuzes.

Valdau apšvietimą.

MAITINIMO LIZDAS
SU TINKLO SĄSAJA

„HOME/AWAY“ BELAIDIS
PAGRINDINIS JUNGIKLIS

PRADINIS KOMPLEKTAS

PRIJUNGIAMAS
JUNGIKLIS (SU
PRITEMDYMO
FUNKCIJA)

BELAIDIS
JUNGIKLIS

PRIJUNGIAMAS
ŽALIUZIŲ
REGULIAVIMO
JUNGIKLIS

„Valena™ Life/Allure su Netatmo“ tinka visiems namams: ir seniems, ir naujiems.
Modulinė ir plėtojama sistema, pritaikyta jūsų poreikiams

INSTALIACIJA IŠPLEČIAMA PAPILDOMU
KOMPLEKTU IR ĮRENGINIŲ KOMPLEKTU

IŠMANIUOSIUS
NAMUS VALDAU

...jungikliu
belaidis valdiklis
arba prijungiamas
jungiklis

Prieš miegą
paruošiu namus
nakčiai vienu
mygtuko
paspaudimu
(žaliuzės,
apšvietimas)
„WAKE UP / SLEEP“
BELAIDIS JUNGIKLIS

Stebiu
elektros
prietaisų
veikimą
PRIJUNGIAMAS
JUNGIKLIS (SU
PRITEMDYMO
FUNKCIJA)

BELAIDIS
JUNGIKLIS

PRIJUNGIAMAS
MAITINIMO LIZDAS

PAPILDOMAS KOMPLEKTAS

...išmaniuoju
telefonu
namuose ir išvykus
...balsu
naudojant
asistentą (pvz.,
Alexa, Siri arba
Google Assistant)

VISKAS, KO REIKIA IŠMANIESIEMS NAMAMS

PRADINIS KOMPLEKTAS
MAITINIMO LIZDAS SU TINKLO SĄSAJA
prisijungia prie interneto maršrutizatoriaus per
Wi-Fi, kad vietoje arba nuotoliniu būdu per
išmanųjį telefoną arba balso asistentą
galėtumėte valdyti apšvietimą, buitinius
prietaisus ir žaliuzes.

PAPILDOMI LAIDINIAI
GAMINIAI

PAPILDOMI BELAIDŽIAI
GAMINIAI

„HOME/AWAY“ BELAIDIS
PAGRINDINIS JUNGIKLIS
leidžia valdyti apšvietimo įjungimą ir
išjungimą bei prijungtus maitinimo
lizdus. Pavyzdžiui, sukurkite veikimo
seką, kai grįžtate namo arba išeinate iš jų.

PRIJUNGIAMAS JUNGIKLIS (SU
PRITEMDYMO FUNKCIJA)
Vietoje įprasto jungiklio. Galite valdyti tiesiogiai
arba nuotoliniu būdu, naudodami išmanųjį telefoną
arba balsu, bet kokio tipo apkrovą nuo 5 iki 300 W,
įskaitant LED. Jeigu naudojate šaltinius, kuriuos
galima pritemdyti, pritemdymo funkciją galite
valdyti išmaniajame telefone. Taip pat galite
pasirinkti, ar norite įjungti jungiklio apšvietimą.

BELAIDIS JUNGIKLIS
suteikia galimybę pridėti valdymo tašką be laidų
ir nepažeidžiant sienos. Itin plokščias ir lygus,
montavimo vietą galima pakeisti bet kada. Juo
valdomi prijungti šviestuvai ir maitinimo lizdai.

„HOME + CONTROL“ programėlė
Nemokama ir intuityvi „Home +
Control“ programėlė leidžia pritaikyti
įrangos veikimą prie jūsų poreikių.

PRIJUNGIAMAS ŽALIUZIŲ
REGULIAVIMO JUNGIKLIS
Naudojamas vietoje žaliuzių
jungiklio (elektrinis arba
mechaninis sustabdymas) ir
suteikia galimybę žaliuzes valdyti
tiesiogiai arba nuotoliniu būdu
naudojant išmanųjį telefoną arba
balso asistentą

BELAIDIS ŽALIUZIŲ
REGULIAVIMO JUNGIKLIS
Suteikia galimybę centralizuotai
valdyti žaliuzes be laidų ir
nepažeidžiant sienų. Itin plokščias
ir lygus, montavimo vietą galima
pakeisti bet kada.

PRIJUNGIAMAS 16 A
MAITINIMO LIZDAS
Naudojamas vietoje maitinimo
lizdo ir suteikia galimybę
nuotoliniu būdu valdyti elektros
prietaisus, sekti jų energijos
sąnaudas bei gauti informaciją
apie neįprastą jų veikimą per
„Home + Control“ programėlę.

„WAKE UP/SLEEP“ BELAIDIS
JUNGIKLIS
Suteikia galimybę valdyti
pritaikytas ryto ir vakaro veikimo
sekas. Atidarykite žaliuzes, įjunkite
apšvietimą, įjunkite radiją arba
televizorių, nustatykite temperatūrą
vieno mygtuko paspaudimu.

PRIJUNGIAMAS APŠVIETIMO
MIKROMODULIS
Suteikia galimybę sukurti naują
valdymo tašką, neatliekant jokių
papildomų darbų. Sumontuokite
mikromodulį šalia šaltinio ir
susiekite su belaidžiu jungikliu.

VISI GAMINIAI PRISTATOMI
VALENATM LIFE IR VALENATM
ALLURE MODELIŲ LINIJOJE.

IŠMANIŲJŲ NAMŲ PRIVALUMAI PER 5 MINUTES

SUKURKITE TINKLĄ
1 žingsnis
ĮJUNKITE TINKLO SĄSAJOS IR LAIDINIŲ JUNGIKLIŲ BEI LIZDŲ MAITINIMĄ

Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Sumontavę tinklo sąsają ir
laidinius jungiklius bei lizdus vėl įjunkite maitinimą.

2 žingsnis
ĮJUNKITE PAGRINDINĮ BELAIDĮ JUNGIKLĮ

Išimkite baterijos apsauginį skirtuką, kad
įjungtumėte pagrindinį belaidį jungiklį.

Norėdami aktyvinti, spustelėkite
pagrindinio jungiklio vidurinę dalį.

 Įrenginių LED indikatoriai šviečia raudonai.

 LED indikatorius šviečia žaliai, tada išsijungia.
Prijungtos tinklo sąsajos LED indikatorius taip pat išsijungia.

SUSIEKITE BELAIDŽIUS VALDIKLIUS
4 žingsnis
AKTYVINKITE BELAIDŽIUS VALDIKLIUS

Išimkite belaidžių valdiklių baterijos apsauginius skirtukus.

Norėdami aktyvinti belaidžius valdiklius, spustelėkite juos.

 LED indikatorius šviečia žaliai, tada išsijungia.

3 žingsnis
KONFIGŪRUOKITE LAIDINIUS JUNGIKLIUS IR LIZDUS

PASPAUSKITE VIENĄ MYGTUKĄ IR VISKAS PRIJUNGTA!

Nuspauskite pagrindinio belaidžio jungiklio viduryje ir laikykite
nuspaudę tol, kol trumpai įsijungs žalias indikatorius, tada
atleiskite mygtuką.

 Vienas po kito pradeda šviesti gaminių šviesos
indikatoriai ir šviečia žaliai.

 Abiejų gaminių šviesos indikatoriai mirksi mėlynai, tada trumpai
šviečia mėlynai ir indikatoriaus spalva pasikeičia į žalią spalva.

5 žingsnis

6 žingsnis

PORUOKITE BELAIDŽIUS JUNGIKLIUS
Pridėkite pirštą jungiklio viduryje ir 3 kartus bakstelėkite
laidinį jungiklį, kurį norite susieti su valdikliu.

UŽBAIKITE DIEGIMĄ

Dviejų gaminių LED indikatoriai mirksi mėlynai, o vėliau
pradeda šviesti mėlynai. Belaidžio valdiklio indikatorius
išsijungia, o prijungto jungiklio indikatorius šviečia žaliai.

Trumpai spustelėkite pagrindinio belaidžio valdiklio centrą.

 Nustoja šviesti visų gaminių šviesos indikatoriai.

NESENSTANTI KLASIKA
Paprasta. Subtilu. Apdaila, kuri
lengvai įsilieja į jūsų aplinką.

TIKRAI ŠIUOLAIKIŠKA
Moderni ir rafinuota kolekcija,
kurioje profesionaliai
suderintas natūralumas su
industrija, nuo drąsaus iki
minimalistinio.

TIKRAI IŠRAIŠKAI
Būkite drąsūs. Kūrybaiški
spaudiniai ir ryškios spalvos
prideda dar vieną matmenį jūsų
gyvenimui. Žiūrėkite, kur jus nuves
vaizduotė.

TIKRA PATIRTIS
Tikra klasika įveikia praeinančias tendencijas.
Švarus vaizdas tik su paslaptingu šnabždesiu.
Grožis slypi detalėse.

UNIKALI DRĄSA
Pasirinkite išsiskiriantį iš kitų. Pasukite galvas dėl
nuostabus dizaino, kuris bus tik jūsų. Pakurstykite
intrigą.

NATŪRALIAI RAFINUOTA
Moderniausias dizainas gali būti tikras ir paprastas.
Elegantiškos medžiagos kalba už save. Papuoškite
savo sienas prabangiu ir tikru metalu, stiklu, oda...
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