
Sinun kotisi, sinun tyylisi
Jos perinteinen valkoinen kehys ei miellytä, 
vaihda värilliseen! 

Käytä kuvaa, suosikkijoukkueesi logoa, lempiväriäsi... 
Laita liuska läpinäkyvän kehyksen alle ja napsauta ke-
hys paikalleen. Helppoa!

Uusi Exxact-sähkökalustesarja tuo uudenlaista vapautta kodin 
sähkösuunnitteluun. Sähkökalusteita on nyt entistä helpompi käyttää 
sisustuselementteinä, koska voit muokata Exxact kytkimet täsmäl-
leen kotisi sisustukseen sopiviksi.

Voit valita kotisi tyyliin sopivat sähkökalusteet Exxactin monipuoli-
sesta valikoimasta. Klassista ja hillittyä vai trendikästä ja räväkkää? 
Tai valitse Exxact Design -kehys, jolla voit viimeistellä sisustuksesi 
vaikkapa lempikukkasi, lempiurheilujoukkueesi tai lempibändisi ku-
villa. Mahdollisuudet ovat rajattomat, päätöksen teet sinä!

Tyylikkään ja käytännöllisen sähkökalustesarjan ohella saat myös 
pienemmän sähkölaskun, sillä Exxact toimii saumattomasti erilaisten 
energiaa säästävien kojeiden kanssa.

Valitse jokin valmiista
väriliuskoista tai ideoi 
oma.

Exxact™
Uudenlainen sähkökalustesarja

Exxact Design



Exxactin valikoimassa on neljä kehysperhettä. Exxact Primo soveltuu perusasennuksiin. 
Pistorasiayhdistelmiä varten voit valita Exxact Combin. Uppoasennuksiin sopii myös 
erikoiskehysvaihtoehto Exxact Solid, jonka materiaalit ovat ulkoasultaan massiivisia. 
Rajattomat mahdollisuudet tarjoaa Exxact Design, jonka irrotettavan läpinäkyvän pinta-
osan alle voit lisätä haluamasi värin tai kuvion sisältävän liuskan.

Kodin sähkökalusteet 
nykyaikaan
Exxact sopii kaikkialle

Kiinnität kotisi sisustamiseen paljon huomi-
ota – Exxactilla viimeistelet yksityiskohdat. 
Exxact kehysvalikoimasta löydät toiveidesi 
mukaisen vaihtoehdon kotisi jokaiseen huo-
neeseen. Saat kehyksesi erilaisilla, useiden 
pistorasioiden yhdistelmillä, joten voit hel-
posti vähentää jatkojohtojen ja jakajien mää-
rää kotona. Exxact tuo kotiisi turvallisuutta ja 
tyylikkyyttä!

Voit myös käyttää kehyksissä ja säätimissä 
valoja ja koriste-elementtejä halutun loppu-
tuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi IT-yhteys 
voidaan liittää samaan kehykseen muiden 
pistorasioiden kanssa. 

Lukuisten toiminnallisten vaihtoehtojen lisäk-
si voit valita mieleisesi tyylin eri kehysperhei-
den joukosta. Tarjoamme ratkaisun jokai-
seen tilanteeseen!

Valkoinen Metalli Antrasiitti

Kolme väriä

neljä kehysperhettä

Kellastuneet tai kuluneet  
kytkimet ja pistorasiat?  
Ratkaisuksi Exxact!

Voit yhdistellä eri värejä 
kehyksiin ja kojeisiin. Tai 
ehkä haluat ne saman 
värisinä? 
Valinta on sinun!

Primo, valkoinen

Primo, metalli

Primo, antrasiitti

Combi, valkoinen

Design, läpinäkyvä

Solid-lasi, valkoinen

Solid-lasi, titaani

Solid-lasi, musta

Solid, harjattu teräs

PRIMO COMBI DESIGN SOLID



Exxact Primo on saatavana 1–5-osaisena kehyksenä tai enintään 
kuuden kojeen matriisiyhdistelmänä. Yksiosaisia suuremmissa mal-
leissa on irrotettavat välisillat. Kehykset soveltuvat sekä uppoasen-
nuksiin että pintarasioihin, kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Kosteiden 
tilojen asennuksia varten tarvitset vain lisätiivisteen tai IP44-pintara-
sian. Yksiosaisen Primon voi muuntaa Exxact Designiksi, johon voit 
valita mieleisesi värin tai kuvion.

Exxact Solid on saatavana useina eri yhdistelminä: 1–4-osaisina ke-
hyksinä, kaksiosaisina kehyksinä ilman välisiltoja sekä kaksiosaisen 
pistorasian kehyksinä. Kaikkien Solidin yhdistelmien materiaali on 
ulkoasultaan massiivinen, siksi se onkin arkkitehtien suosikkivalinta. 
Jykevää tyylikkyyttä.

Exxact Primo  
Kaikenlaiset yhdistelmät

Exxact Combin saa 1–5-osaisena kehyk-
senä, ja värivaihtoehtoja on kolme. Valitse 
Combi silloin, kun tarvitset vino 2 -pistora-
sioita. Kun irrotettava adapteri poistetaan, 
saadaan helposti lisää vino 2 -pistorasioita 
kuivan tilan uppoasennuksiin ja pintarasioi-
hin. Säästä tilaa Combin avulla!

Exxact Combi
Vino 2 -pistorasioihin

Turvallista 
tunnelmaa 
yövaloilla
Exxact-opastusvaloilla luot 
turvallisuutta yön pimeyteen. 
Pehmeä valo saattelee kulkijan 
mukavasti määränpäähänsä. 
Voit käyttää opastusvaloja myös 
osana sisustussuunnittelua.

Valo alaspäin
Yksiosaisen pistorasian 
voi varustaa käytännölli-
sellä alaspäin osoittavalla 
valolla. Se helpottaa 
kulkemista yöaikaan.

Valonsäätimen valo
Kaikkiin pyöreisiin valon-
säätimiin voi liittää valon, 
jonka ansiosta säätimen 
löytää pimeässä helposti.

Kehysvalo
Kehysvalo on todellinen 
uutuus sisustussuunnitte-
lussa. Sen avulla voit 
luoda tyylikästä tunnel-
maa ja kiinnittää huomion 
valitsemiisi, hyvännäköi-
siin sähkökalusteisiin!

Exxact Solid  
Arkkitehdin valinta
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Testaa 

Mix&Match  

työkalua  

netissä 

Rock’n roll 
Onko lempibändiltäsi tullut uusi levy?  
Käytä levyn kansikuvaa kehyksessäsi.

Sinun makuusi?
Karkkeja, herkkuja, makupaloja – ne sopivat kaikkialle! Tai jos haluat jota-
kin muuta, luo oma Exxact Design -kehyksesi 
Mix&Match-työkalulla osoitteessa www.schneider-electric.fi/exxact.

Uusia kuvioita
Voit laittaa kehyksesi alle mitä mielesi tekee: kuvan koirasi turkista, kuvan 
lempikukistasi tai vaikka graafsia muotoja. Miltä näyttäisi ruudukko?

schneider-electric.fi/exxact


