
CHARAKTERYSTYKA SERII DECO

SERIA DECO

Seria DECO składa się z różnych kategorii produktów od podstawowych łączników do skomplikowanej elektroniki.

Mechanizmy spełniają ponad 80 funkcji w zależności od potrzeb.

W ramach serii dostępne są następujące produkty: łączniki, łączniki w stylu amerykańskim, łączniki hotelowe, gniazda 

pojedyncze, gniazda DATA z kluczem, gniazda bryzgoszczelne, gniazda podwójne, gniazda abonenckie RTV i RTV-SAT, gniazda 

antenowe TV i SAT, gniazda telefoniczne i komputerowe, gniazda multimedialne, gniazda ssące odkurzacza centralnego, 

regulatory oświetlenia, regulatory temperatury, czujniki ruchu, sterowniki roletowe, nadajniki klawiszowe, ramki uniwersalne 

oraz produkty uzupełniające.

Seria DECO obejmuje szeroki wachlarz ramek uniwersalnych.

>> ramki uniwersalne z tworzywa,

>> ramki uniwersalne z tworzywa DECO Soft,

>> ramki uniwersalne z tworzywa DECO Pastel Matt,

>> ramki uniwersalne z efektem szkła,

>> ramki uniwersalne z efektem szkła DECO Art.,

>> ramki uniwersalne ze szkła,

>> ramki uniwersalne drewniane,

>> ramki uniwersalne z efektem drewna,

>> ramki uniwersalne z betonu.

Wszystkie ramki z tworzywa, szkła, drewniane, z efektem drewna oraz z betonu występują od pojedynczej do pięciokrotnej. 

Ramki uniwersalne z efektem szkła dostępne od pojedynczej do sześciokrotnej. Ramki uniwersalne z możliwością układu 

poziomego i pionowego. Dostępne mechanizmy serii DECO są kompatybilne z ramkami uniwersalnym z tworzywa, efektem 

szkła, ze szkła, drewnianymi, z efektem drewna oraz z betonu. 

Mechanizmy łączników DECO występują również w wersji podświetlanej - do wybranego mechanizmu łącznika DECO należy 

kupić osobno moduł podświetlający. Dostępne moduły podświetlające:
>> moduł podświetlający żarowy:

>> moduł podświetlający LED:

Moduły podświetlające można stosować ze wszystkimi mechanizmami łączników DECO z wyjątkiem łączników typu:DWP-7, 

DWP-8, DWP-33, DWP-10.2, DWPUS-8, DWPUS-33, DWPUS-10.2.

Mechanizmy łączników DECO występują również w wersji hermetycznej (IP44) - do wybranego łącznika DECO należy

kupić osobno uszczelniacz. Uszczelniacz można stosować ze wszystkimi mechanizmami łączników DECO z wyjątkiem 

łączników typu: DWP-7, DWP-8 oraz wszystkich łączników w stylu amerykańskim.

Ramki wypełniające DRW niwelują efekt odstawania ramki od ściany. Przeznaczone do stosowania z ramkami uniwersalnymi

z tworzywa od pojedynczej do pięciokrotnej oprócz ramek uniwersalnych z tworzywa DECO Soft.

Mechanizmy gniazd DECO posiadają wbudowane przesłony torów prądowych, zabezpieczające dzieci przed dostępem 

do części niebezpiecznych instalacji elektrycznej. Mechanizmy gniazd DECO nie wymagają użycia żadnych, dodatkowych, 

zewnętrznych zabezpieczeń.

Gniazda serii DECO dostępne są również z uziemieniem w wersji SCHUKO.
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DECO Smart to nadajniki klawiszowe do inteligentnego bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, 

klimatyzacją, roletami okiennymi, etc. EXTA Free lub EXTA Life.

Systemy EXTA Free i EXTA Life służą do sterowanie nie tylko z poziomu nadajników radiowych, ale również za pomocą 

smartfonów i tabletów. Są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi działającymi w oparciu o systemy Android oraz IOS. Oba 

systemy posiadają elementy współdziałające wyłącznie w ramach jednego z nich. System EXTA Life różni się od systemu Exta 

Free dwukierunkową komunikacją pomiędzy kontrolerem a odbiornikami systemu, dzięki czemu użytkownik ma zawsze 

informację o aktualnym stanie urządzeń.

Wszystkie produkty serii DECO posiadają deklaracje zgodności.

Seria DECO jest wzbogacona o puszkę natynkową pojedynczą, składaną, umożliwiającą montaż mechanizmów w miejscach, 

gdzie nie ma możliwości poprowadzenia instalacji podtynkowej. Wymiary puszki natynkowej pojedynczej, składanej DECO, 

również w wersji wielokrotnej (powstałej za pomocą modułu rozszerzającego), są zgodne z wymiarami ramek uniwersalnych 

serii DECO z wyjątkiem ramek uniwersalnych DECO Soft.

DECOvac to innowacyjne produkty łączące system centralnego odkurzania z osprzętem elektroinstalacyjnym serii DECO. 

DECOvac zawierający gniazdo ssące odkurzacza centralnego i gniazdo pojedyncze z uziemieniem daje możliwość korzystania

z odkurzacza centralnego oraz różnych urządzeń elektrycznych w domu. Puszki montażowe, podtynkowe, do gniazd  ssących 

są sprzedawane osobno. Puszki należy montować na etapie budowy domu lub podczas instalacji odkurzacza centralnego.

www.karlik.pl



KOLORYSTYKA SERII DECO

MECHANIZMY  

biały beżowy (1) srebrny metalik (7) grafitowy (11) złoty metalik (8) brązowy metalik (9)

czarny mat (12) szary mat (27) grafitowy mat (28) złoty (29)

RAMKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA

biały beżowy (1) srebrny metalik (7) grafitowy (11) złoty metalik (8) brązowy metalik (9)

szary mat (27) grafitowy mat (28) złoty (29)czarny mat (12)

www.karlik.pl

RAMKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA DECO SOFT 

biały beżowy (1) srebrny metalik (7) grafitowy (11) złoty metalik (8) brązowy metalik (9)

czarny mat (12) szary mat (27) grafitowy mat (28) złoty (29)
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RAMKI UNIWERSALNE Z TWORZYWA DECO PASTEL MAT

pudrowy róż (40) liliowy (41) lawendowy (42) kanarkowy (43) orzech ziemny (44) brzoskwiniowy (45) miętowy (46)

lodowy błękit (47) lazurowy (48) czekoladowy (49) wrzosowy (50) szmaragdowy (51)

RAMKI UNIWERSALNE Z EFEKTEM SZKŁA

Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni.

Ramki dostępne ze spodami w różnych kolorach.

biały szary (15) czarny (12) pomarańczowy (13) czerwony (17) bordowy (14) zielony (2)

transparentny (52)

RAMKI UNIWERSALNE DREWNIANE ORAZ Z EFEKTEM DREWNA

mahoń (D) orzech amerykański (E) dąb (F)

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania wyglądu ramki transparentnej do 
wystroju wnętrza. Przykladowe tekstury, które są dostepne do pobrania ze strony 
www.karlik.pl w postaci szablonów w wersji od pojedynczej do pięciokrotnej, do 
samodzielnego wydrukowania i wycięcia.

efekt wenge (G)

Ramka dostępna ze spodem w kolorze czarnym.

RAMKI UNIWERSALNE Z BETONU 

jasnoszary (27) ciemnoszary (28) antracytowy (11)

NOWOŚĆ

Ramka dostępna ze spodem w kolorze białym i czarnym.

RAMKI UNIWERSALNE ZE SZKŁA 

biały czarny (12)

Ramka biała dostępna ze spodem w kolorze białym,
ramka czarna dostępna ze spodem w kolorze czarnym.

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
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