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Simon 54 nature to unikalna, inSpirowana naturą Seria ramek do modułów Simon 54 premium. 
nieStandardowy kSztałt i Szlachetne materiały zagwarantują dopełnienie charakteru wyStroju 

wnętrza o znaczące w wyrazie łączniki, gniazda…

drewno, Szkło czy metal - co wyBierze twoja natura?



Drn1/70

Drn1/71

Drn1/90

Drn1/74

Drn1/72

Drn1/89

Drn1/73



Seria ramek szklanych Simon 54 Nature.
Dotykaj delikatnie.



poStaw na trwałość i… doceń delikatność. 
aranżując domową przeStrzeń, Bądź uważny 
po oStatni Szczegół… szklanE ramki simon 54 
nature idealnie wpaSują Się w jaSne wnętrza, 
w których króluje proStota. natura luBi dotyk. 
natura luBi przejrzyStość. odrzuć wSzyStko co 
zByteczne. zadBaj o to co SuBtelne.



Drn1/86

Drn1/85

Drn1/84



Seria ramek drewnianych Simon 54 Nature.
Dotykaj świadomie.



chceSz nowoczeSności – pamiętaj o tradycji. 
dokładaj drwa do domowego ogniSka. 
DrEwnianE ramki simon 54 naturE stylowo 
zwieńczą każdy projekt, w którym Spotykają Się 
elegancja i ciepło domowe. natura luBi dotyk. 
natura luBi łączyć. technika w ramce natury… 
– włączając światło, wSpomnij Spacer po leSie.



Drn1/76

Drn1/78

Drn1/79

Drn1/80

Drn1/77



Seria ramek metalowych Simon 54 Nature.
Dotykaj zmysłowo.



znaSz to: pozorny chłód – w środku ogień i paSja. zimna kalkulacja i dzika 
namiętność… metalowe ramki Simon 54 nature doSkonale Sprawdzą Się 
w odważnych i wyraziStych aranżacjach. natura luBi dotyk. natura luBi 
kontraSty. podążaj za naturą. śmiało i odkrywczo.



Kolorystyka

Biała perła
Drn1/70

Satynowy blask
Drn1/79

Srebrne wenge
Drn1/84

zastygła lawa
Drn1/73

inox yin
Drn1/78

Burzowa chmura
Drn1/72

limonkowy sorbet
Drn1/90

Satynowy mrok
Drn1/80

złote wenge
Drn1/85

Srebrna mgła
Drn1/71

inox yang
Drn1/76

księżycowa lawa
Drn1/74

inox klasyczny
Drn1/77

złoty orzech
Drn1/86

kusząca śliwka
Drn1/89



Funkcjonalność

łącznik świecznikowy
z nieBieSkim podświetleniem led

w ramcE satynowy mrok

łącznik żaluzjowy oraz
ściemniacz zdalnie Sterowany

w ramce kuSząca śliwka

termoStat cyfrowy z wewnętrznym
czujnikiem temperatury
 w ramcE srEbrnE wEngE

zeStaw gniazd: hdmi, Satelitarne oraz zaSilające podwójne w ramce inox yang

zeStaw gniazd: komputerowe, telefoniczne oraz głośnikowe 4-krotne
 w ramce Biała perła



SeSja wykonana przy wSpółpracy z Boconcept


