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W n ę t r z a  m i e s z k a l n e

Oprawa Atik Istanium LED
Simon Lighting

W
n

ę
tr

z
a

 m
ie

sz
k

a
ln

e



W n ę t r z a  m i e s z k a l n e

Chcemy, aby wyposażone w nasz osprzęt elektroinstalacyjny domy były wygodne, bezpieczne i dopasowane do 

indywidualnych potrzeb, a także energooszczędne i przyjazne środowisku.

Dzięki rozwiązaniom systemowym Kontakt-Simon wszystkie niezbędne urządzenia znajdują się w zasięgu ręki, co 

czyni wnętrza mieszkalne bardziej komfortowymi.
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S a l o n

Ściemniacz z symulatorem obecności
Simon 54 Premium
Polecany osobom często przebywającym poza 
domem.  Na co dzień służy jako regulator 
oświetlenia obsługiwany manualnie lub dowolnym 
pilotem RTV. Po włączeniu trybu symulatora 
odtwarza sekwencje włączania i wyłączania światła 
z ostatnich dni.

Zespół gniazd zasilających 
Simon 54 Premium
Umożliwia podłączenie 
najbardziej rozbudowanego 
zestawu audio-video. Podwójne 
gniazdo satelitarne niezbędne 
dla dekoderów cyfrowych 
z opcją nagrywania.
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S a l o n

Łącznik świecznikowy z podświetleniem
Simon 54 Premium
Łącznik światła podświetlany niebieskimi diodami 
LED z możliwością doboru 11 kolorów ramek  
i 5 kolorów pokryw/klawiszy.

Gniazdo HDMI 
Simon 54 Premium
Pozwala na podłączenie dwóch 
urządzeń poprzez łącze HDMI.

Downlight 701
Simon Lighting
Oprawa typu downlight do oświetlenia 
akcentowego (4 diody LED).

Ściemniacz zdalnie sterowany
Simon 54 Premium
Sterowany przyciskiem lub dowolnym 
pilotem RTV, ściemniacz zmienia natężenie 
oświetlenia w pomieszczeniach.
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Łącznik żaluzjowy zdalnie sterowany
Simon 82 Nature
Sterowany ręcznie lub na odległość, porusza 
jedną bądź wieloma żaluzjami w zasięgu 
pilota.

Radio FM
Simon 82 Nature
Radio z gniazdem słuchawkowym 
i wyjściem głośnikowym daje możliwość 
zaprogramowania czterech stacji radiowych. 
Wyświetla dane RDS.

Programator scen
Simon 82 Nature
Umożliwia sterowanie sekwencją do 
czterech zaprogramowanych scen 
w wieloelementowym układzie w danym 
pomieszczeniu, np. oświetlenia i żaluzji.

Gniazdo antenowe
Simon 82 Nature
Dzięki dwóm gniazdom satelitarnym umożliwia 
równoczesne oglądanie i nagrywanie różnych stacji 
telewizyjnych.
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S y p i a l n i a

Moduł świecący LED
Simon 82 Nature
Energooszczędnie oświetla
miejsca wymagające stonowanego światła. 
Zapewnia komfort i bezpieczeństwo 
w ciemności bez konieczności włączania 
głównego oświetlenia w nocy.

Zegar cyfrowy z alarmem
Simon 82 Nature
Osadzony w ścianie zegar z dwoma niezależnymi 
alarmami i automatyczną zmianą czasu lato/
zima, zasilany napięciem 230 V~.
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P o k ó j  d z i e c i ę c y

Wielokrotne i wielokolorowe
Simon 27 Play 
Wymienne nakładki urozmaicające i ożywiające wnętrza 
w zestawieniu z tradycyjnymi łącznikami oraz elementami 
elektronicznymi zapewniają pełną funkcjonalność.

Unikalny Komiks
Simon 27 Play
Dekoracyjna nakładka z szerokiej 
gamy serii Simon 27 Play.
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P o k ó j  d z i e c i ę c y

Użyj swojej wyobraźni
Simon 27 Play
Nakładka transparentna serii Simon 27 Play 
pozwala na umieszczenie wewnątrz niej 
dowolnej grafiki lub zdjęcia
wydrukowanego na domowej 
drukarce (szczegóły na stronie 
www.kontakt-simon.com.pl/play).

Czas zabawy, czas snu
Simon 82
Świecące klawisze łączników z filtrami 
obrazkowymi pasują do wystroju pokojów 
dziecięcych (słońce/księżyc – ten sam klawisz 
z innym wyglądem za dnia, innym w nocy).
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Teleblok
Simon Connect
Zespół gniazd wysuwanych z blatu kuchennego lub 
wiszącej szafki. Umożliwia zasilenie od 2 do 6 urządzeń 
w zależności od długości profilu. Korpus i pokrywa 
w dwóch podstawowych kolorach: srebrnym i grafitowym. 
Na życzenie klienta można przygotować również inne 
wykończenia pokryw.

Spotlight 601 
Simon LIghting
Reflektor do oświetlenia 
akcentowego (3 diody LED).

Łącznik światła z gniazdem IP44
Simon 54 Premium
Zachowany standard bryzgoszczelności
IP44 nawet w wielokrotnych ramkach.

Radio FM z dwoma głośnikami
Simon 54 Premium
Radio z gniazdem słuchawkowym i wyjściem głośnikowym 
daje możliwość zaprogramowania czterech stacji radiowych. 
Wyświetla dane RDS.
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K u c h n i a

Czujnik gazu
Simon 54 Premium
Sygnalizuje niebezpieczeństwo ulatniającego 
się gazu i automatycznie poprzez zawór 
wykonawczy zamyka główny zawór gazowy.

Czujnik zalania
Simon 54 Premium
Sygnalizator wraz z sondą w podłodze 
zapobiega zalaniu wodą pomieszczeń, 
zamykając zdalnie zawór wody.
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Ł a z i e n k a

Czujnik zalania
Simon 82 Nature
Sygnalizator wraz z sondą w podłodze zapobiega 
zalaniu wodą pomieszczeń, zamykając zdalnie 
zawór wody.

Termostat cyfrowy
Simon 82 Nature
Umożliwia sterowanie
ogrzewaniem i klimatyzacją według 
ośmiu indywidualnie wprowadzonych 
programów.
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Ł a z i e n k a

Sygnalizator świetlny „wolne/zajęte”
Simon 82 Nature   
Kolorem zielonym lub czerwonym
sygnalizuje dostępność pomieszczenia. Kolor 
podświetlenia na klawiszu zmienia się wraz z kolorem 
na sygnalizatorze przed drzwiami.

Radio FM
Simon 82 Nature
Radio z gniazdem słuchawkowym 
i wyjściem głośnikowym daje możliwość 
zaprogramowania czterech stacji 
radiowych. Wyświetla dane RDS.

Łącznik przywoławczy z cięgnem
Simon 82 Nature    
Uruchamia system przywołania
pomocy do pomieszczenia w razie
niebezpieczeństwa.

Downlight 725
Simon Lighting   
Idealna oprawa do uniwersalnego zastosowania, 
zapewniająca komfort wizualny oświetlanych 
pomieszczeń.
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K o r y t a r z

Łączniki z podświetleniem
Simon Classic
Zestawienie łączników z podświetleniem w ramkach 
wielokrotnych. Dobrze widoczne na ścianie 
w niedoświetlonych lub całkiem zaciemnionych 
pomieszczeniach.

Elektroniczny wyłącznik czasowy
Simon Classic
Automatycznie włącza i wyłącza oświetlenie 
lub inne urządzenia w zadanym czasie, 
pozwalając na znaczne oszczędności
energii.

Moduł świecący LED
Simon Classic
Energooszczędnie oświetla
miejsca wymagające
stonowanego światła.
Zapewnia komfort 
i bezpieczeństwo w ciemnościi 
bez konieczności włączania 
głównego oświetlenia w nocy.
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Spotlight 620 wbudowany
Simon Lighting
Reflektor do oświetlenia 
akcentowego lub ogólnego 
(22 diody LED).
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Elektroniczny dzwonek
Simon Classic
Wygląd dzwonka można 
teraz dopasować do wyglądu 
pozostałego osprzętu
zainstalowanego w mieszkaniu. 
Pełna kolorystyka pokryw  
i ramek serii Classic.

Czujnik ruchu
Simon Classic
Reaguje na ruch w strefie
do siedmiu metrów od miejsca
zainstalowania. Samoczynnie
włącza oświetlenie oraz wyłącza
je po upływie zaprogramowanego
czasu, przyczyniając się do 
oszczędzania energii.

Przycisk dzwonka
Simon Classic
Uzupełnienie pełnej gamy łączników w puszce 
natynkowej odpowiadającej kolorystyce serii.

Ściemniacz z symulatorem 
obecności
Simon Classic
Polecany osobom często 
przebywającym poza domem. 
Na co dzień służy jako regulator 
oświetlenia obsługiwany 
manualnie lub dowolnym 
pilotem RTV.  Po włączeniu trybu 
symulatora odtwarza sekwencje 
włączania i wyłączania światła 
z ostatnich dni.
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O g r ó d

Bryzgoszczelne gniazda natynkowe IP54
Simon Aquarius
Niewielkie gabaryty, skręcane
obudowy oraz bardzo wytrzymałe
mechanizmy to główne cechy elementów 
bryzgoszczelnej serii natynkowej Aquarius.

Puszka podłogowa
Simon Connect
Stopień ochrony przed wodą i brudem
na poziomie IP66 umożliwia zainstalowanie puszki 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w posadzkach, 
na tarasie, przy basenie oraz wszędzie tam, gdzie 
wymagana jest możliwość czasowego podłączenia 
elektrycznego oraz teleinformatycznego.

Downlight 705
Simon Lighting
Zapewnia stonowane oświetlenie otoczenia. 
Ogólne lub akcentowe. 
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T a r a s

Łącznik żaluzjowy na klucz
Simon Basic moduł
Sterowanie markizą lub żaluzjami 
zewnętrznymi zabezpieczone 
kluczykiem (także kodowanym) 
przed dostępem osób 
niepowołanych.

Bezprzewodowy łącznik
Simon 82
Służy do sterowania oświetleniem lub innymi 
urządzeniami elektrycznymi (np. żaluzjami) 
za pomocą fal radiowych. Płaski, przyklejany 
w dowolnym miejscu, komunikuje się 
z odbiornikiem zamontowanym w ścianie.

Gniazdo natynkowe 
Simon Akord
Podstawowy asortyment serii 
Akord, taki jak gniazdo, można 
zamontować w puszkach 
natynkowych odpowiadających 
kolorystyce produktu.
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B i u r o w c e



Dźwignią każdego biznesu jest optymalizacja kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom 

wszystkich niezbędnych narzędzi pracy. Ergonomiczne i bezpieczne rozwiązania elektrotechniczne Kontakt-

Simon pozwolą zrealizować nawet największe wyzwania przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnej 

przestrzeni biurowej.
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Oprawa NATH Istanium® LED
Simon Lighting

Innowacyjna oprawa 
z wymiennymi 
modułami Istanium LED. 
Od 24 do 72 diod.



R e c e p c j a

Sygnalizator informacyjny
Simon 82
Pozwala na zainstalowanie dowolnego 
piktogramu, również spoza oferty standardowej. 
Wykorzystywany jest do oznakowania ciągów 
komunikacyjnych i pomieszczeń. 

Obudowa natynkowa CIMA
Simon Connect
Umożliwia dowolne konfigurowanie punktów elektryczno-
logicznych w oparciu o gniazda zasilające i teleinformatyczne 
oraz plakietki multimedialne w standardzie K45.
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R e c e p c j a

Sygnalizator świetlny „wolne/zajęte”
Simon 82
Kolorem zielonym lub czerwonym
sygnalizuje dostępność pomieszczenia. Kolor 
podświetlenia na klawiszu zmienia się wraz 
z kolorem na sygnalizatorze przed drzwiami.

Termostat cyfrowy
Simon 82
Umożliwia sterowanie
ogrzewaniem i klimatyzacją według 
ośmiu indywidualnie wprowadzonych 
programów.

Luminaria 720
Simon Lighting
Standardowy moduł do zabudowy w sufitach 
podwieszanych. Wysoka skuteczność świetlna 
(+ 100 lm / W).

Głośnik do zabudowy
Estetyczny element systemu 
nagłośnienia pomieszczenia.
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Łącznik żaluzjowy
Simon 82 Nature
Pozwala kontrolować ruch żaluzji za pomocą 
standardowych klawiszy.

Minikolumna
Simon Connect
W przypadku braku
możliwości montażu
instalacji 
teleinformatycznych
i multimedialnych 
w podłodze minikolumny 
znajdują
zastosowanie w instalacjach
napodłogowych.

Puszka podłogowa
Simon Connect
Umożliwia podłączenie instalacji
w miejscach oddalonych od ścian.

Programator scen
Simon 82 Nature
Umożliwia sterowanie sekwencją
do czterech zaprogramowanych scen 
w wieloelementowym układzie w danym 
pomieszczeniu, np. oświetlenia i żaluzji.
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S a l a  k o n f e r e n c y j n a

Teleblok K45
Simon Connect
Umożliwia estetyczne podłączenie 
na poziomie płaszczyzny roboczej 
i wygodne korzystanie z urządzeń 
elektrycznych i multimedialnych 
w czasie konferencji.

Sygnalizator świetlny „wolne/zajęte”
Simon 82 Nature
Kolorem zielonym lub czerwonym
sygnalizuje dostępność pomieszczenia. 
Kolor podświetlenia na klawiszu zmienia 
się wraz z kolorem na sygnalizatorze przed 
drzwiami.
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S y p i a l n i aP o   m i e s z c z e n i e  b i u r o w e

Kanały Connect
Simon Connect
Umożliwiają bezpośredni montaż mechanizmów K45 i są wyposażone 
w pełen asortyment akcesoriów wykończeniowych, w tym narożniki 
zewnętrzne i wewnętrzne o regulowanym kącie odchylenia  (65–95°). 
Dostępne w wersji aluminiowej oraz z białego PVC.

Ofiblok Plus
Simon Connect
Aluminiowy profil ofibloku umożliwia podłączanie urządzeń 
biurowych pod biurkiem lub na jego powierzchni. Istnieje 
możliwość montażu uchwytów przenośnych, w tym 
magnetycznych.

Obudowa natynkowa CIMA PRO
Simon Connect
Umożliwia dowolne konfigurowanie punktów elektryczno-
logicznych w oparciu o gniazda zasilające, teleinformatyczne oraz 
plakietki multimedialne standardu K45.

Gniazda audio-video
Simon Basic moduł K45
Gniazdo RCA przesyłające sygnał audio 
i gniazdo S-Video odseparowane dla 
najwyższej jakości przekazu, 
np. z cyfrowej kamery na ekran LCD.

Ofiblok Line 
Simon Connect
Umożliwia tworzenie zestawów gniazd 
elektrycznych, teleinformatycznych 
i multimedialnych w blatach stołów i biurek oraz 
w meblach.
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S y p i a l n i aP o   m i e s z c z e n i e  b i u r o w e

Zestaw łączników
Simon Basic moduł K45
Łączniki natynkowe
i podtynkowe montowane 
są w adapterze do standardu 45 × 45 mm.

Zestaw biurowy
Simon Basic moduł K45
Adaptery K45 umożliwiają rozbudowanie serii Basic moduł 
o dodatkowe plakietki multimedialne, m.in. USB, VGA lub RJ-45 
występujące dotychczas tylko w serii Simon Connect.
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P a r k i n g

Czujnik ruchu 
Simon 54 Premium
Reaguje na ruch w strefie do siedmiu 
metrów od miejsca zainstalowania. 
Samoczynnie włącza oświetlenie oraz 
wyłącza je po upływie zaprogramowanego 
czasu, przyczyniając się do oszczędzania 
energii.

Bryzgoszczelne gniazda natynkowe IP54
Simon Aquarius
Niewielkie gabaryty, skręcane obudowy 
oraz bardzo wytrzymałe mechanizmy to 
główne cechy elementów bryzgoszczelnej 
serii natynkowej Aquarius. Dodatkowo za 
pomocą dławicy można je łączyć w pionowe 
zestawy wielokrotne z zachowaniem 
bryzgoszczelności.
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P a r k i n g

Demon SX Istanium® LED
Simon Lighting
Projektor o nowoczesnym designie, IP66, 
zaprojektowany do oświetlenia
urbanistyczno-architektonicznego.

NATH Istanium® LED
Simon Lighting
Innowacyjna oprawa z wymiennymi modułami 
Istanium LED. Od 24 do 72 diod.

Łącznik na klucz
Simon 54 Premium
Sterowanie urządzeniami 
elektrycznymi zabezpieczone 
kluczem przed dostępem osób 
niepowołanych.

Puszka podłogowa
Simon Connect
Stopień ochrony przed wodą i brudem na poziomie IP66 
umożliwia zainstalowanie puszki wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń, w podłogach technicznych, posadzkach 
wylewanych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
możliwość czasowego podłączenia elektrycznego 
oraz teleinformatycznego.
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H o t e l e



Oferta rozwiązań systemowych dostosowana do potrzeb hoteli, ośrodków wypoczynkowych i obiektów 

użyteczności publicznej zapewnia gościom bezpieczeństwo i komfort.  

To także szeroki wachlarz ułatwień codziennej pracy personelu, oszczędność energii elektrycznej oraz 

optymalizacja wykorzystania czasu.
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Oprawa Kuma Istanium® LED
Simon Lighting



R e c e p c j a

Puszka natynkowa CIMA
Simon Connect
Umożliwia dowolne konfigurowanie punktów elektryczno-
logicznych w oparciu o gniazda zasilające, teleinformatyczne oraz 
plakietki multimedialne standardu K45.

Puszka podłogowa
Simon Connect
Stopień ochrony przed wodą i brudem
na poziomie IP66 umożliwia zainstalowanie puszki wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, w podłogach technicznych, posadzkach 
wylewanych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest możliwość  
czasowego podłączenia  
elektrycznego oraz 
teleinformatycznego.
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R e c e p c j a

Downlight 710
Simon Lighting
Oprawa typu downlight do oświetlenia 
ogólnego (16 diod LED).

Termostat do regulacji ogrzewania
Simon 82
Praktyczne urządzenie ozdobione jedną 
z wielu ramek serii Simon 82.

Programator scen
Simon 82
Umożliwia sterowanie sekwencją
do czterech zaprogramowanych scen 
w wieloelementowym układzie w danym 
pomieszczeniu, np. oświetlenia i żaluzji.

Ściemniacz obrotowy
Simon 82
Obsługuje lampy żarowe lub 
halogenowe o łącznej mocy od 
100 do 1000 W.
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Sygnalizator informacyjny
Simon Classic
Umożliwia zainstalowanie dowolnego 
piktogramu, również spoza oferty standardowej. 
Wykorzystywany jest do oznakowania ciągów 
komunikacyjnych i pomieszczeń. Sprawdza się 
również w miejscach, gdzie panuje wzmożony 
hałas lub przebywają osoby obcojęzyczne.

Spotlight 620 wbudowany
Simon Lighting
Reflektor do oświetlenia akcentowego lub 
ogólnego (22 diody LED).

Łącznik hotelowy
Simon Classic
Pozwala kontrolować oświetlenie
oraz inne urządzenia elektryczne
w pomieszczeniu za pomocą karty hotelowej. 
Zapewnia bezpieczeństwo oraz oszczędność 
energii elektrycznej.

Moduł świecący LED
Simon Classic
Bez zastosowania piktogramu sygnalizator 
informacyjny służy jako moduł świecący 
LED. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo 
w ciemności bez konieczności włączania 
pełnego oświetlenia.
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K o r y t a r z  h o t e l o w y

Czujnik ruchu
Simon Classic
Reaguje na ruch w strefie do 
siedmiu metrów od miejsca
zainstalowania. Samoczynnie włącza
np. oświetlenie oraz wyłącza je po upływie 
zaprogramowanego czasu.

Elektroniczny wyłącznik czasowy
Simon Classic
Włączanie i wyłączanie oświetlenia lub np. 
wentylacji w zadanym czasie przyczynia się do 
oszczędności energii.
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P o k ó j  h o t e l o w y

Spotlight 630 DOT.9
Simon Lighting
9 diodowy projektor o wysokiej skuteczności świetlnej 
(do 80lm / W) i optymalnej jakości światła. Idealny do 
podkreślenia pojedynczych obiektów lub dekoracyjnego 
oświetlenia akcentującego.

Łącznik hotelowy z podświetleniem
Simon 54 Premium
Łącznik na kartę hotelową rozłączający 
obwody elektryczne, zapobiega nadmiernemu 
zużyciu energii elektrycznej.
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P o k ó j  h o t e l o w y

Łącznik o dwóch
poziomach świecenia
Simon 54 Premium
Dwa przyciski pozwalają na wybór
pomiędzy poziomami intensywności oświetlenia. 
Większy przycisk uaktywnia 100% oświetlenia, mniejszy 
30%. Kombinacją obu klawiszy można wybrać inny 
procent natężenia.

Radio FM
Simon 54 Premium
Radio z gniazdem słuchawkowym i wyjściem 
głośnikowym daje możliwość zaprogramowania 
czterech stacji radiowych. Wyświetla dane RDS.

Łącznik żaluzjowy
Simon 54 Premium
Sterowanie markizą lub żaluzjami.

Gniazdo satelitarne
Simon 54 Premium
Umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia 
do odbioru telewizji satelitarnej.
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Spotlight 801 zawieszany
Simon Ligthing
Reflektor punktowy do 
oświetlenia akcentowego
(3 diody LED).

Spotlight 630 DOT.21
Simon Ligthing
21-ledowy projektor 
zaprojektowany 
specjalnie do 
oświetlania stref 
liniowych, półek, 
barów.

Spotlight 630 DOT.18
Simon Ligthing
18 ledowy projektor o wysokiej 
skuteczności świetlnej. Doskonały do 
oświetlenia wysp produktów, szerokich 

obszarów półek i oświetlenia ogólnego.

Łączniki z podświetleniem 
Simon 54 Premium
Łączniki odświetlane niebieskimi diodami LED, delikatnie 
zarysowującymi linię klawisza.
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Ledstrip 811
Simon Ligthing
Oprawa meblowa oraz do ekspozycji 
wystawowych.

Ledflex 810 RGB
Simon Ligthing
Elastyczna taśma LED do modelowania konturów i tworzenia 
efektów kolorystycznych. Zapewnia efekt oświetlenia, który 
uwypukla formy architektoniczne. Extra płaska linia i łatwy montaż 
sprawiają, że   idealnie nadaje się do oświetlenia korytarzy, gablot, 
regałów, itp.
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Zestaw mikrofonowy
Simon Basic moduł K45
Plakietki multimedialne umożliwiają 
montaż profesjonalnych gniazd audio 
(np. XLR) w zestawieniu z gniazdami 
zasilającymi oraz innymi multimedialnymi.

S a l a  k o n f e r e n c y j n a

Ofiblok Line
Simon Connect
Umożliwia tworzenie zestawów gniazd elektrycznych, 
teleinformatycznych i multimedialnych w blatach stołów i 
biurek oraz w meblach.
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S a l a  k o n f e r e n c y j n a

Zestaw konferencyjny
Simon Basic moduł K45
Przykładowy zestaw do 
prowadzenia prezentacji 
multimedialnych składa 
się z gniazd RCA, VGA, RJ-
45, minijack oraz gniazda 
zasilającego DATA.

Zestaw zasilający rzutnik
Simon Basic moduł K45
Gniazdo zasilające, RCA oraz VGA przeznaczone 
są do podłączenia rzutnika
multimedialnego.

Teleblok K45
Simon Connect
Umożliwia estetyczne podłączenie na 
poziomie płaszczyzny roboczej i wygodne 
korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz 
multimedialnych w czasie konferencji.
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Luminaria 720
Simon Lighting
Standardowy moduł do zabudowy w sufitach 
podwieszanych. Wysoka skuteczność świetlna 
(+ 100 lm / W).
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Oprawa Fogo SX Istanium LED
Simon Lighting



Ponad 90 lat doświadczenia na polskim rynku oraz nowoczesne technologie procentują rozwiązaniami systemów 

elektroinstalacyjnych dla szpitali, poradni lekarskich i ośrodków opieki. Zastosowanie produktów Kontakt-Simon 

zapewnia ergonomię oraz pełną optymalizację funkcji w tych bardzo specyficznych warunkach.
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R e c e p c j a

Moduł świecący
Simon 82
Zamontowany przed wejściem do sali 
informuje o przesłaniu sygnału wywołania 
do centrali przywoławczej.

Centrala przywoławcza
Wskazuje sygnałem świetlnym i dźwiękowym 
miejsce (numer pokoju), gdzie wymagana jest 
interwencja personelu.
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Łącznik antybakteryjny
Simon 27 Play
Nakładka oraz klawisz wykonane są 
z tworzywa zawierającego składniki 
działające bakteriobójczo.

Wewnętrzny system komunikacji
Simon 82
Cyfrowy moduł nadawania/odbierania 
komunikatów głosowych umożliwia komunikację 
między pomieszczeniami.

Termostat cyfrowy
Simon 82
Umożliwia sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją według 
ośmiu indywidualnie wprowadzonych programów.

Klawisz świecący z filtrem
Simon 82
W zależności od zastosowanego filtra umożliwia 
personalizację wyświetlanych komunikatów.
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Głośnik do zabudowy
Estetyczny element systemu nagłośnienia 
pomieszczenia.

Wewnętrzny system komunikacji
Simon 82 Nature
Cyfrowy moduł nadawania/odbierania komunikatów 
głosowych umożliwia komunikację między 
pomieszczeniami.

Sygnalizator informacyjny
Simon 82 Nature
Umożliwia zainstalowanie dowolnego piktogramu, 
również spoza oferty standardowej. Wykorzystywany 
jest do oznakowania ciągów komunikacyjnych 
i pomieszczeń.

Radio FM
Simon 82 Nature
Radio z gniazdem słuchawkowym i wyjściem 
głośnikowym daje możliwość zaprogramowania 
czterech stacji radiowych. Wyświetla dane RDS.
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P o c z e k a l n i a

Łącznik antybakteryjny
Simon 27 Play
Nakładka oraz klawisz wykonane są 
z tworzywa zawierającego składniki 
działające bakteriobójczo.

Niezależny moduł oświetlenia awaryjnego
Simon 82 Nature
Zasilana akumulatorowo lampka emitująca światło 
o natężeniu 5 luksów włącza się automatycznie 
w momencie zaniku głównego zasilania, oświetlając 
drogę ewakuacji.
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Gniazdo
ekwipotencjalne
Simon 54 Premium
Gniazdo przeznaczone
do podłączania specjalistycznego  
sprzętu medycznego.

Gniazdo DATA
Simon 54 Premium
Gniazdo o specjalnym kolorze 
pokrywy dedykowane 
urządzeniom medycznym.

Łącznik z kluczem
resetujący alarm
Simon 54 Premium
Współpracuje z systemem 
przywoławczym jako element 
wyłączający alarm. Zainstalowany 
obok łącznika przywoławczego 
pozwala na wyłączenie alarmu 
po dotarciu personelu na miejsce 
wezwania.

Łącznik o dwóch poziomach świecenia
Simon 54 Premium
Dwa przyciski umożliwią wybór pomiędzy 
poziomami intensywności oświetlenia.
Większy przycisk uaktywnia 100% oświetlenia, 
mniejszy 30%. Kombinacją obu klawiszy można 
wybrać inny procent natężenia.

Kanały ścienne CABLOPLUS
Simon Connect
Wykonane z PVC lub aluminium zawierają od 1 do 3 rzędów 
w profilu do bezpośredniej instalacji gniazd i plakietek 
w standardzie K45. Wyposażone w pełen asortyment 
akcesoriów wykończeniowych.
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P o k ó j  s z p i t a l n y

Moduł świecący LED
Simon 54 Premium
Energooszczędnie oświetla
miejsca wymagające stonowanego światła. 
Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w ciemności 
bez konieczności włączania głównego oświetlenia 
w nocy.

Kanały CABLOMAX
Simon Connect
Wykonane z PVC lub aluminium umożliwiają estetyczne 
rozprowadzenie kabli i przewodów oraz bezpośredni montaż 
osprzętu elektrycznego, plakietek teleinformatycznych 
i multimedialnych standardu K45 na powierzchni ściany. 
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Ł a z i e n k a  p u b l i c z n a 

Przycisk lub łącznik z kluczykiem resetujący alarm
Simon 82 Nature
Współpracuje z systemem przywoławczym jako element 
wyłączający alarm. Zainstalowany obok łącznika 
przywoławczego pozwala na wyłączenie alarmu po dotarciu 
personelu na miejsce wezwania.

Łącznik przywoławczy z cięgnem
Simon 82 Nature
Uruchamia system przywołania pomocy do 
pomieszczenia w razie niebezpieczeństwa. 
Przycisk wyłącza alarm.S
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Puszka podłogowa
Simon Connect
Stopień ochrony przed wodą i brudem
na poziomie IP66 umożliwia zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń, w posadzkach oraz wszędzie tam, gdzie
wymagana jest możliwość czasowego podłączenia elektrycznego oraz
teleinformatycznego.

Łącznik na klucz
Simon Classic
Sterowanie urządzeniami
elektrycznymi (np. lampami antybakteryjnymi) 
zabezpieczone kluczem przed dostępem osób 
niepowołanych.

Głośnik do zabudowy
Estetyczny element systemu nagłośnienia 
pomieszczenia.

Czujnik ruchu
Simon Classic
Samoczynnie włącza np. oświetlenie oraz wyłącza je 
po upływie zaprogramowanego czasu w przedziale 
od 10 sekund do 15 minut, przyczyniając się do 
oszczędności energii.
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Seria grafitowa
SOFT

METALIC

METAL LITY

MADERA

	
Złocistozielony	
82816	-37	 	
82826	-37	 		
82836	-37		 			
82846	-37	 				

Złoto		
82814	-66	 	
82824	-66	 		
82834	-66		 			
82844	-66	 				

Zielona	tekstura	
82814	-65	 	
82824	-65	 		
82834	-65		 			
82844	-65	 				

Szampański	mat	
82814	-34	 	
82824	-34	 		
82834	-34		 			
82844	-34	 				

	
Ciemny	orzech	
82815	-68	 	
82825	-68	 		
82835	-68		 			
82845	-68	 				

Miedź	rustykalna	
82814	-36	 	
82824	-36	 		
82834	-36		 			
82844	-36	 				

Granit	
82814	-60	 	
82824	-60	 		
82834	-60	 			
82844	-60	 				

	
Czereśnia	
82815	-61	 	
82825	-61	 		
82835	-61		 			
82845	-61	 				

Ciemna	stal	
82814	-67	 	
82824	-67	 		
82834	-67		 			
82844	-67	 				

Niebieski	metalizowany	
82814	-64	 	
82824	-64	 		
82834	-64		 			
82844	-64	 				

Pinia	
82815	-69	 	
82825	-69	 		
82835	-69		 			
82845	-69	 				

Aluminium	mat	
82814	-33	 	
82824	-33	 		
82834	-33		 			
82844	-33	 				

Czerwony	metalizowany	
82814	-37	 	
82824	-37	 		
82834	-37		 			
82844	-37	 				
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KOLOR PASTEL MONOKOLOR

METALIC

Zielona	tekstura	
82714	-65	 	
82724	-65	 		
82734	-65		 			
82744	-65	 				

Brąz	
82712	-35	 	
82722	-35	 		
82732	-35		 			
82742	-35	 				

Lila	
82711	-64	 	
82721	-64	 		
82731	-64		 			
82741	-64	 				

Beż	
82710	-31	 	
82720	-31	 		
82730	-31		 			
82740	-31	 				

Granit	
82714	-60	 	
82724	-60	 		
82734	-60		 			
82744	-60	 				

Niebieski	metalizowany	
82714	-64	 	
82724	-64	 		
82734	-64		 			
82744	-64	 				

Czerwony	metalizowany	
82714	-37	 	
82724	-37	 		
82734	-37		 			
82744	-37	 				

Seria beżowa
MADERA

Pinia	
82715	-69	 	
82725	-69	 		
82735	-69		 			
82745	-69	 				

Złoto		
82714	-66	 	
82724	-66	 		
82734	-66		 			
82744	-66	 				

Ciemna	stal	
82714	-67	 	
82724	-67	 		
82734	-67		 			
82744	-67	 				

Szampański	mat	
82714	-34	 	
82724	-34	 		
82734	-34		 			
82744	-34	 				

METAL LITY

Seria szampańska
MADERAMETAL LITY

	
Ciemny	orzech	
82915	-68	 	
82925	-68	 		
82935	-68		 			
82945	-68	 				

	
Czereśnia	
82915	-61	 	
82925	-61	 		
82935	-61		 			
82945	-61	 				

	
Szampański	mat	
82914	-34	 	
82924	-34	 		
82934	-34		 			
82944	-34	 				

53



Seria biała
METAL LITY

MONOKOLOR

PASTEL

TRANSPARENTNY

KOLOR

Chrom	
82614	-63	 	
82624	-63	 		
82634	-63	 			
82644	-63	 				

Czerwony	transparentny	
82613	-37	 	
82623	-37	 		
82633	-37		 			
82643	-37	 				

Szary		
82611	-33	 	
82621	-33	 		
82631	-33		 			
82641	-33	 				

Biały	
82610	-30	 	
82620	-30	 		
82630	-30		 			
82640	-30	 				

Niebieski	transparentny	
82613	-64	 	
82623	-64	 		
82633	-64		 			
82643	-64	 				

Kremowy	
82611	-31	 	
82621	-31	 		
82631	-31		 			
82641	-31	 				

Żółty	
82612	-62	 	
82622	-62	 		
82632	-62		 			
82642	-62	 				

Zielony	transparentny	
82613	-65	 	
82623	-65	 		
82633	-65		 			
82643	-65	 				

Lila	
82611	-64	 	
82621	-64	 		
82631	-64		 			
82641	-64	 				

Morski	
82612	-64	 	
82622	-64	 		
82632	-64		 			
82642	-64	 				

Zielony	
82611	-65	 	
82621	-65	 		
82631	-65		 			
82641	-65	 				

Seria aluminiowa
METAL LITY

	
Aluminium	mat	
82914	-33	 	
82924	-33	 		
82934	-33		 			
82944	-33	 				
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SERIA KLASYCZNA

SERIA METALIC

SERIA PASTELOWA

SERIA GRAFITOWA

Biały
11

Metalizowany	niebieski
23

Słoneczny	/	Ecru
13/10

Ecru
10

Metalizowany	
platynowy	/	Matowy	grafit
27/28

Matowy	grafit
28

Beżowy
12

Metalizowany	miedziany
24

Pistacjowy	/	Ecru
15/10

Metalizowany	
miedziany	/	Matowy	grafit
24/28

Metalizowany	grafitowy
25

Lazurowy	/	Ecru
17/10

Metalizowany	
grafitowy	/	Matowy	grafit
25/28

Beżowy	/	Biały
12/11

Metalizowany	aluminiowy
26

Metalizowany	platynowy
27

Orzechowy	/	Ecru
18/10

Metalizowany	
aluminiowy	/	Matowy	grafit
26/28

Kolorystyka
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RAMKI PASTELOWE	

Biały Do	puszek	karton-gips

DR1/11  DRK1/11 

DR2/11 	 DRK2/11 	

DR3/11 			 DRK3/11 		

DR4/11 				 DRK4/11 			

DR5/11 				 DRK5/11 				

Kremowy Do	puszek	karton-gips

DR1/41  DRK1/41 

DR2/41 	 DRK2/41 	

DR3/41 			 DRK3/41 		

DR4/41 				 DRK4/41 			

DR5/41 				 DRK5/41 				

RAMKI METALIZOWANE	

Srebrny	mat Do	puszek	karton-gips

DR1/43  DRK1/43 

DR2/43 	 DRK2/43 	

DR3/43 			 DRK3/43 		

DR4/43 				 DRK4/43 			

DR5/43 				 DRK5/43 				

Złoty	mat Do	puszek	karton-gips

DR1/44  DRK1/44 

DR2/44 	 DRK2/44 	

DR3/44 			 DRK3/44 		

DR4/44 				 DRK4/44 			

DR5/44 				 DRK5/44 				

Brąz	mat Do	puszek	karton-gips

DR1/46  DRK1/46 

DR2/46 	 DRK2/46 	

DR3/46 			 DRK3/46 		

DR4/46 				 DRK4/46 			

DR5/46 				 DRK5/46 				
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RAMKI METALIZOWANE	

Antracyt Do	puszek	karton-gips

DR1/48  DRK1/48 

DR2/48 	 DRK2/48 	

DR3/48 			 DRK3/48 		

DR4/48 				 DRK4/48 			

DR5/48 				 DRK5/48 				

RAMKI METALOWE

Miedź	rustykalna

DR1/36 

DR2/36 	

DR3/36 			

DR4/36 				

Inox

DR1/61 

DR2/61 	

DR3/61 			

DR4/61 				

Chrom

DR1/63 

DR2/63 	

DR3/63 			

DR4/63 				

Złoto

DR1/66 

DR2/66 	

DR3/66 			

DR4/66 				

Ciemna	stal

DR1/67 

DR2/67 	

DR3/67 			

DR4/67 				
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Morski	 	
82617	-64	 	
82627	-64	 		
82637	-64	 			
82647	-64	 				

Miedź/Grafit	
82817	-34	 	
82827	-34	 		
82837	-34	 			
82847	-34	 				

Seria Kamień

Łupek	 	
82917	-63	 		
82927	-63	 			
82937	-63	 				
82947	-63	 				

Seria Szkło

Mandarynka	
82617	-65	 		
82627	-65	 			
82637	-65	 			
82647	-65	 					

Czarna/Grafit	
82817	-32	 		
82827	-32	 			
82837	-32	 			
82847	-32	 					

Natural	 	
82617	-60	 		
82627	-60	 			
82637	-60	 				
82647	-60	 				

Szara/Grafit		
82817	-35	 		
82827	-35	 			
82837	-35	 				
82847	-35	 				

Srebro/Aluminium	
82917	-62	 		
82927	-62	 			
82937	-62	 				
82947	-62	 				

Biała	 	
82617	-30	 		
82627	-30	 			
82637	-30	 				
82647	-30	 				

NOWA

rAmk
A
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Seria Metal

Stal	grafitowa	
82817	-38		 		
82827	-38	 			
82837	-38	 				
82847	-38	 				

Inox	czarny/aluminium	
82917	-38		 		
82927	-38	 			
82937	-38	 				
82947	-38	 				

Stal	oksydowana	
82817	-36	 		
82827	-36	 			
82837	-36	 				
82847	-36	 				

Inox	mat/grafit	
82817	-31	 		
82827	-31	 			
82837	-31	 				
82847	-31	 				

Stal	Inox/Grafit	
82817	-37	 		
82827	-37	 			
82837	-37	 				
82847	-37	 				

Inox	mat/aluminium	
82917	-34	 		
82927	-34	 			
82937	-34	 				
82947	-34	 				

Aluminum/Aluminium	
82917	-33	 		
82927	-33	 			
82937	-33	 				
82947	-33	 				

Seria Drewno

Dąb/Szampański	
82917	-66	 		
82927	-66	 			
82937	-66	 				
82947	-66	 				

Wenge/Aluminium	
82917	-65	 		
82927	-65	 			
82937	-65	 				
82947	-65	 				

Czereśnia/Szampański	
82917	-67	 		
82927	-67	 			
82937	-67	 				
82947	-67	 				

Klon/Szampański	
82917	-68	 		
82927	-68	 			
82937	-68	 				
82947	-68	 				

NOWA

rAmk
A

NOWA

rAmk
ANOWA

rAmk
A
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NAKŁADKI	PAStELOWE

NAKŁADKI	MEtALIZOWANE

	
Czerwona	 	
2700617	-037	 	
2700627	-037	 		
2700637	-037		 			
2700647	-037	 			

tytanowa	
metalizowana	 	
2700617	-041	 	
2700627	-041	 		
2700637	-041	 			
2700647	-041	 			

	
Żółta	 	
2700617	-062	 	
2700627	-062	 		
2700637	-062		 			
2700647	-062	 				

Czerwona	
metalizowana	 	
2700617	-080	 	
2700627	-080	 		
2700637	-080	 			
2700647	-080	 				

	
Pomarańczowa	 	
2700617	-072	 	
2700627	-072	 		
2700637	-072		 			
2700647	-072	 				

Bakłażanowa	
metalizowana	 	
2700617	-085	 	
2700627	-085	 		
2700637	-085	 			
2700647	-085	 			

	
Kremowa	 	
2700617	-070	 	
2700627	-070	 		
2700637	-070	 			
2700647	-070	 				

Niebieska	
metalizowana	 	
2700617	-083	 	
2700627	-083	 		
2700637	-083	 			
2700647	-083	 			

	
Czarna	 	
2700617	-071	 	
2700627	-071	 		
2700637	-071	 			
2700647	-071	 			

Zielona	
metalizowana	 	
2700617	-084	 	
2700627	-084	 		
2700637	-084	 		
2700647	-084	 				

	
Niebieska	 	
2700617	-064	 	
2700627	-064	 		
2700637	-064		 			
2700647	-064	 				

Żółta	
metalizowana	 	
2700617	-081	 	
2700627	-081	 		
2700637	-081	 			
2700647	-081	 				

	
Pistacjowa	 	
2700617	-065	 	
2700627	-065	 		
2700637	-065		 			
2700647	-065	 				

Pomarańczowa	
metalizowana	 	
2700617	-082	 	
2700627	-082	 		
2700637	-082	 			
2700647	-082	 				
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NAKŁADKI	DEKORACyjNE

NAKŁADKI	MEtALIZOWANE

	
Wielokolorowa	 	
2700617	-801	 	
2700627	-801	 		
2700637	-801	 			
2700647	-801	 				

Czarna	
metalizowana	 	
2700617	-086	 	
2700627	-086	 		
2700637	-086	 			
2700647	-086	 				

	
Komiks	 	
2700617	-800	 	
2700627	-800	 		
2700637	-800	 			
2700647	-800	 				

	
Szara	transparentna	
2700617	-112	 	
2700627	-112	 		
2700637	-112	 			
2700647	-112	 				

	
Czarno-biała	 	
2700617	-802	 	
2700627	-802	 		
2700637	-802		 			
2700647	-802	 				

	
Szara	Helios	 	
2700617	-805	 	
2700627	-805	 		
2700637	-805	 			
2700647	-805	 				

	
Czerwono-biała	 	
2700617	-803	 	
2700627	-803	 		
2700637	-803		 			
2700647	-803	 				

Stal	INOX	
metalizowana	
2700617	-042	 	
2700627	-042	 		
2700637	-042	 			
2700647	-042	 				

	
Czarno-srebrna	 	
2700617	-804	 	
2700627	-804	 		
2700637	-804	 			
2700647	-804	 				

	
transparentna	 	
2700617	-108	 	
2700627	-108	 		
2700637	-108	 			
2700647	-108	 				
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11
Biały

11
Biały

12
Beżowy

21
Stal	Inox

29
Satynowy

11
Biały

12
Beżowy

21
Stal	Inox

29
Satynowy
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/14
Szary	grafit
RAL	7021

/27
Zielony
RAL	6016

/6
Czerwony
RAL	3002

/7
Pomarańczowy
RAL	2009

/8
Anodyzowane
aluminium

/9
Czysta	biel
RAL	9010

Kolorystyka
elementów	serii:
Simon	Connect

Kolorystyka
elementów	serii:
Basic	moduł

11
Biały

10
Kremowy

12
Beżowy

21
Stal	Inox

29
Satynowy

11
Biały

16
Szary

030K		
						Biały

031K
						Beżowy

026K
					Aluminium

027K
						Platyna
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Łączniki
jednobiegunowe

Łączniki
świecznikowe

Łączniki
schodowe

Łączniki 
żaluzjowe

Łączniki
z cięgnem

Przyciski
„dzwonek”

Łączniki
hotelowe

Gniazda
pojedyncze

Łączniki 
podświetlane 
z wymiennymi 
filtrami 

Dzwonki



Gniazda
podwójne

Gniazda
ekwipotencjalne

Gniazda
satelitarne podwójne
SAT-SAT-RTV

Gniazda telefoniczne
i komputerowe

Ściemniacze

Symulatory
obecności

Termostaty

Czujniki ruchu

Zegary cyfrowe

Gniazda głośnikowe



Sygnalizatory
świetlne

Moduły
świecące

Programatory 
scen

Radio FM

Bezprzewodowe
przekaźniki radiowe

Czujniki gazu

Czujniki wody

Telebloki

Puszki podłogowe



Minikolumny

Ofibloki Plus

Puszki natynkowe

Kanały ścienne

Gniazda USB

Gniazda VGA

Gniazda RCA
i S-Video

Kasety 
podłogowe

Gniazda RCA
i minijack

Gniazda HDMI



Kontakt-Simon S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice
telefon: 32 32 46 300, faks: 32 21 53 555
zamówienia faksem: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

Regionalni Przedstawiciele handlowi Kontakt-Simon

01 e-mail: region01@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 601 709 977

02 e-mail: region02@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 603 950 945

03 e-mail: region03@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 609 100 566

04 e-mail: region04@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 601 709 971

05 e-mail: region05@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 601 801 505

06 e-mail: region06@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 605 337 728

07 e-mail: region07@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 607 238 778

08 e-mail: region08@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 601 800 851

09 e-mail: region09@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 601 709 974

10 e-mail: region10@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 601 800 350

11 e-mail: region11@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 601 709 973

12 e-mail: region12@kontakt-simon.com.pl 
 telefon: 601 476 084


