
Серии ключове и 
контакти





NOVA tangenta – разнообразие 
от форма и детайли

NOVA tangenta*. Изключително разнообразие от ключове за 
творчески, уникален стил на дома. Характеристика - 
ергономично оформени рамки. Креативно - разнообразна 
комбинация от елементи и цветове.

Отличителен, независим и оригинален





NOVA brillance – привлекателно 
лъскава повърхност! 

NOVA brillance* хваща окото със солидните и подчертано 
оформени ъгли на рамката. Заедно с лъскавата повърхност, 
тази нова звезда в “съзведието” от ключове и контакти е 
блестящ акцент в дизайна на всяка стая.

Винаги прави блестящо впечатление!





AURA Glas – изтънчен дизайн 
от опростен до представителен

Тази серия ключове дължи специалната си атрактивност на 
комбинацията от доказани технически характеристики и 
скъпоценни рамки от стъкло с разнообразие от възхитителни 
разцветки. Ясно е, че ключове като тези не се виждат всеки 
ден! 

Перфектният дизайн за всеки стил





AURA Stein – правилният избор 
за всеки, който търси нещо 
отличаващо се.

Открийте за себе си колко привлекателен може да изглежда 
един от основните материали в природата като украса за 
ключове. Пет благородни, масивни вида камък и мрамор са 
използвани за направата на рамките от тази серия. Всяка 
една е уникална сама за себе си. 

Камък - материал символизиращ естествеността



Стенен предавател

Комуникация

DATA/UAE

Modular Jack



Тази брошура показва много, но не всичко! PEHA предлага 
богат избор на функции за всякакви цели. Комбинираните 
рамки за хоризонтален или вертикален монтаж са полезна 
добавка, която гамата от ключове предлага. Виж повече на
www.peha.de

Всичко е възможно!

Ключ / Бутон

Приложение в 
обекти

Hotelcard

Overvoltage protection

FLOOR



Димер / Електроника

Жилищно приложение



Серии ключове на PEHA –
разнообразие от функции за 
всички приложения

Контакти





AURA Basis – перфектни за 
клиенти предпочитащи 
праволинейните решения.

Пластмасовата серия от успешната серия на AURA впечатлява с 
ултра-изчистен праволинеен дизайн. По този начин можете 
да направите неостаряващ и атрактивен дизайн на неустоима 
цена. AURA Basis е серия, която можете да използвате за 
всяко приложение!

Влезте в света на серията АURА





DIALOG – вечната класика 
с два различни вида дизайн.

Серията DIALOG, чийто дизайн се подчертава от масивната 
плочка на бутона. Елегантни декоративни рамки в злато или 
хром придават на ключовете  специфично излъчване. 

Перфектният дизайн за всеки стил





STANDARD – утвърдилата се 
серия с широко приложение.

Благодарение на своя дизайн в различни тонове на бялото 
и широката гама от елементи, серията STANDARD пасва 
просто навсякъде, където комбинираните Inline рамки 
затвърждават излъчването на своите форми.

Ненадмината в своите възможности



STANDARD DIALOG DIALOG exclusiv



Цветови гами

NOVA 
tangenta

NOVA 
brillance
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