
Trendy  
design

Vol van  
innovatie

Polarwit

Discreet, ideaal voor een moderne en elegante omgeving.

Antracietgrijs

Stijlvol en past perfect in kantoren, garages, lofts en tuinen.

Slimme LED-technologie

Een technologie die comfort en veiligheid garandeert en het 
eenvoudig maakt om het stopcontact terug te vinden in het 
donker. Het geeft ook aan dat alles nog goed werkt.

Een doorzichtig afdekplaatje

Een doorzichtig afdekplaatje vervangt het ondoorzichtige 
afdekplaatje, waardoor een schakelaar niet meer wordt 
verward met een stopcontact.
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Mureva Styl vindt stopcontacten en schakelaars 
opnieuw uit met een stijlvol design, maximale 
robuustheid en eenvoudige installatie.  

De innovaties:

     Smart LED-technologie voor een  
eenvoudige lokalisatie in het donker.

     Een transparant afdekplaatje om 
gemakkelijk de schakelaar en het 
stopcontact te identificeren.

     Beschermde behuizing in de meest 
barre omstandigheden.

Mureva Styl,
het waterdichte gamma.
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Mureva Styl,
eenvoudig briljant
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Een stevig en  
robuust ontwerp

Eenvoudige  
installatie

Waterdicht

Op een vuurtoren, in de tuin of  op het terras, Mureva Styl 
schakelaars en stopcontacten zijn ontworpen om de meest 
barre omstandigheden te overleven. Duurzaam materiaal dat 
gemaakt is tegen wind en regen!

Bestand tegen stof  en oplosmiddelen

Het materiaal van de schakelaar en het stopcontact zijn 
behandeld voor beide kleuren om te garanderen dat ze 
geen stof  of  vuil opnemen in uw garage of  schuur.

Innovatieve montage ...

Een eenvoudig te installeren inzetstuk, zonder hulp van 
tools. Dit resulteert in kostbare tijdswinst.

... die u meer ruimte geeft

Veel ruimte voor een eenvoudige installatie.

Alle producten in het Mureva Styl-gamma zijn bestand 
tegen alle weeromstandigheden, stof  en oplosmiddelen.

EN:

Componenten worden versterkt met stevige 
mechanisme-fittingen, stijve behuizingen 
en frames, evenals een waterdicht 
membraanzegel achteraan.
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Bestelcode: SERA21
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