
Ελαφρύ για όλους
τους τοίχους
Συνδεδεμένο
σε κάθε σπίτι
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Το Arké fit είναι το νέο πλαίσιο Vimar, το πιο λεπτό της σειράς Arké: εκλεπτυσμένο 
και με μοναδικά φινιρίσματα. Ενσωματώνεται με ελαφρύ τρόπο σε κάθε τοίχο 
προσφέροντας άριστο χωνευτό αποτέλεσμα και συνδυάζεται εύκολα σε κάθε 
αρχιτεκτονικό χώρο ή περιβάλλον interior design. Διασφαλίζει επίσης άριστο 
αισθητικό αποτέλεσμα, ακόμη και σε γυψοσανίδες.

Arké fit.
Όμορφο και ελαφρύ για όλους τους 
τοίχους

Προεξέχει μόλις 4,9 χιλιοστά και 
είναι το πιο ελαφρύ από όλες τις 
οικιακές σειρές. Λεπτό προφίλ, 
ανεπαίσθητο, το οποίο με την 
ανάλαφρη μορφή του δίνει αξία στους 
χώρους υποστηρίζοντας το στυλ κάθε 
κτηρίου.

> Λεπτό προφίλ
Η ειδική κατασκευή του στηρίγματος 
προσδίδει ένα ευχάριστο επίπεδο εφέ 
κάνοντας το πλαίσιο να εφαρμόζει 
χωνευτά στον τοίχο. Στις εγκατα-
στάσεις σε γυψοσανίδα, καλύπτει 
άριστα ακόμη και την επιφάνεια 
του κουτιού που προεξέχει.

> Ακόμη και σε γυψοσανίδα

μόνο  
4,9 mm

Χάρη στην ακαμψία του ειδικού στηρίγματος, 
η σταθερότητα της στερέωσης του πλαισίου 
και των μηχανισμών στον τοίχο - ακόμη 
και σε γυψοσανίδα - είναι απαράμιλλη, 
διασφαλίζοντας πάντα την άριστη 
ευθυγράμμιση των πλήκτρων. Με την ίδια 
υψηλή ποιότητα όπως όλα τα προϊόντα Vimar.

> Δομική σταθερότητα
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Σενάρια 
απενεργοποίησης 
φώτων, 
ανεβάσματος 
ρολών



   3

Hey ...

Το Arké fit είναι και έξυπνο

Μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών λύσεων για έλεγχο του κτηρίου μέσω 
smartphone ή φωνητικών εντολών, όπως είναι οι μηχανισμοί View Wireless που 
επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση μιας συμβατικής ηλεκτρικής εγκατάστασης ή όπως 
οι πιο ολοκληρωμένες λύσεις των συστημάτων οικιακού αυτοματισμού, τα οποία 
επιτρέπουν τον κεντρικό έλεγχο των λειτουργιών προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή 
εξατομίκευση και διαχείριση της εγκατάστασης. 
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Σχεδιάζουμε μαζί τους χώρους.
Μοναδικοί τοίχοι

Κατασκευασμένο από μέταλλο, 
το Arké fit μπορεί να συνδυαστεί 
με πλήκτρα και διακόπτες από 
γκρι ανθρακί, λευκό και Metal, 
το νέο χρώμα με ζεστό μεταλλικό 
εφέ, ώστε να προσφέρει επίσης 
ένα σαγηνευτικό εφέ total look. 
Στα παραδοσιακά φινιρίσματα 
χρωματιστού και εξευγενισμένου 
μετάλλου προστίθενται επίσης 
τρία νέα χρώματα πλαισίων: 
γκρι της άμμου, μπεζ και 
κιτρινοκαφέ. 
Παστέλ χρώματα και απαλές 
αποχρώσεις, για απλούς και 
ειδικούς συνδυασμούς. 
Με 11 διαφορικά φινιρίσματα, 
σε θέση να ικανοποιήσουν και 
τις πιο σύγχρονες στυλιστικές 
τάσεις.
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Πλαίσια Total Look

Polar ματ

Ματ γραφίτης

Metal
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Γκρι της άμμου Μπεζ Κιτρινοκαφέ

Πλαίσια Παστέλ
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Βουρτσισμένος ορείχαλκος Βουρτσισμένος χάλυβας

Πλαίσια Metal-Elite

Ασημί Σχιστόλιθος ματ Μπρονζέ ματ

Πλαίσια Metal-Color
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ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Συμβατική εγκατάσταση με κεντρικές 
λειτουργίες. Χάρη στο μαγνητικό ρελέ Quid, 
αθόρυβο όπως τα ηλεκτρικά, είναι δυνατός 
ο κεντρικός έλεγχος της απενεργοποίησης 
των φώτων και η αυτοματοποίηση των ρολών 
με αποθήκευση επίσης της προτιμώμενης 
θέσης. Αποδοτικές λύσεις με έμβλημα τη 
λειτουργικότητα και την άνεση.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ
Με περισσότερες από 200 λειτουργίες για 
να επιλέξετε, προηγμένη απόδοση και 
διαισθητικούς διακόπτες τελευταίας γενιάς, 
η σειρά Arké με πλαίσιο fit διευκολύνει τον 
χειρισμό καθημερινά βελτιστοποιώντας τον 
χρόνο και την ενέργεια.

Ολοκληρωμένες λύσεις 
που αναδεικνύουν την αξία των χώρων

Βασικές λειτουργίες 
για φωτισμό και 

αυτοματισμούς, με 
εξαιρετική δυνατότητα 

προσαρμογής

Κεντρικές και χρονικά 
προγραμματιζόμενες 
βασικές λειτουργίες

Προγραμματιζόμενες 
λειτουργίες, με δυνατότητα 

απομακρυσμένης διαχείρισης 
και μέσω φωνής

Ενσωμάτωση επαγγελματικού 
συστήματος αυτοματισμού και 
προσαρμόσιμες λειτουργίες

ΤΥΠΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞΥΠΝΗ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΎ 
ΑΎΤΟΜΑΤΙΣΜΟΎ 
Ένα έξυπνο, συνδεδεμένο σύστημα, με 
ολοκληρωμένες λειτουργίες. Βασιζόμενο 
τόσο στο ιδιόκτητο πρότυπο By-me Plus 
όσο και στο πρότυπο KNX για μέγιστη 
εξατομίκευση, κεντρικό έλεγχο και διαχείριση 
της εγκατάστασης.

ΈΞΥΠΝΗ ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μεμονωμένοι συνδεδεμένοι μηχανισμοί. Χωρίς 
να απαιτούνται εργασίες στους τοίχους και με 
λίγα μόνο απλά βήματα είναι δυνατή η μετατροπή 
μιας συμβατικής εγκατάστασης σε συνδεδεμένη 
εγκατάσταση. Φώτα, ρολά και καταναλώσεις, όλα 
μπορούν να ελέγχονται επίσης μέσω smartphone 
και φωνητικού βοηθού. Με τεχνολογία Bluetooth 
όσο και Zigbee.

VIEW VIEW



   10

ΠΡΊΖΕΣ USB
Στους συνδετήρες τύπου Α προστίθενται 
σήμερα και οι συνδετήρες τύπου C, το νέο 
τεχνολογικό πρότυπο που χρησιμοποιείται 
για την τροφοδοσία και την επαναφόρτιση 
των μηχανισμών τελευταίας τεχνολογίας. 
Ιδανικές για δωμάτια ξενοδοχείου και 
γραφεία.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΌ ΡΕΛΕ QUID
Αυτός ο μηχανισμός, αθόρυβος όπως 
οι ηλεκτρονικοί, επιτρέπει τον κεντρικό 
έλεγχο σε μια συμβατική εγκατάσταση 
της απενεργοποίησης των φώτων και του 
αυτοματισμού των ρολών με αποθήκευση 
επίσης της προτιμώμενης θέσης.

Εύκολες λύσεις  
για μια καλύτερη 
ζωή
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ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
Χωρίς να τον πατήσετε με το χέρι, ο διακόπτης 
με αισθητήρα κίνησης και υπέρυθρες ανάβει και 
σβήνει τα φώτα μόνο όταν χρειάζεται, ή όταν 
περάσει κάποιο άτομο ή όταν δύσει ο ήλιος. 
Ιδανικός για τη βελτιστοποίηση της ηλεκτρικής 
κατανάλωσης και την αποφυγή της επαφής με 
το σημείο φωτισμού.

ΣΗΜΕΊΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI
Το σήμα δικτύου φτάνει παντού. Η ιδανική 
λύση για να έχετε internet και δυνατότητα 
σύνδεσης σε όλο το σπίτι, ακόμη και σε 
σημεία στα οποία το σήμα του δρομολογητή 
Wi-Fi δεν φτάνει ή είναι πιο αδύναμο, 
διασφαλίζοντας την κάλυψη όλων των χώρων.

ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ ΆΦΗΣ
Για βέλτιστη διαχείριση κλιματισμού και 
προγραμματιζόμενο με smartphone μέσω 
By-clima. Με οπίσθιο φωτισμό RGB για 
χρωματικό συντονισμό με τους διακόπτες. 
Διατίθενται επίσης αισθητήρες θερμοκρασίας 
και υγρασίας.

By-clima
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 12 Βουρτσισμένος ορείχαλκος

Metal-Elite
(Αποκλειστικά μέταλλα)

Πλαίσια

 Νέος κωδικός

 02 Σχιστόλιθος ματ 03 Ασημί

Metal-Color
(Mέταλλο χρωματιστό)

 08 Βουρτσισμένος χάλυβας

 24 Μπρονζέ ματ
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 01 Ματ γραφίτης 26 Polar ματ  14 Μetal

Total Look
(Mέταλλο χρωματιστό)

 32 Μπεζ  33 Κιτρινοκαφέ

Παστέλ
(Mέταλλο χρωματιστό)

 31 Γκρι της άμμου
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Πλαίσια: οδηγός επιλογής

 Νέος κωδικός

19953... - Πλάκα 3 στοιχείων

19954... - Πλάκα 4 στοιχείων 19957... - Πλάκα 7 στοιχείων

122

90

11,9

4,9

144,5

90

11,9

4,9 210

11,9

90

6,1

Διαστάσεις

3 στοιχείων 4 στοιχείων 7 στοιχείων

 
Metal-Elite
(Αποκλειστικά μέταλλα)

Βουρτσισμένος 
ορείχαλκος 19953.12 19954.12 19957.12

Βουρτσισμένος 
χάλυβας 19953.08 19954.08 19957.08

Metal-Color
(Mέταλλο χρωματιστό)

Ασημί 19953.03 19954.03 19957.03

Σχιστόλιθος ματ 19953.02 19954.02 19957.02

Μπρονζέ ματ 19953.24 19954.24 19957.24

Pastello
(Mέταλλο χρωματιστό)

Γκρι της άμμου 19953.31 19954.31 19957.31

Μπεζ 19953.32 19954.32 19957.32

Κιτρινοκαφέ 19953.33 19954.33 19957.33

Total Look
(Mέταλλο χρωματιστό)

Polar ματ 19953.26 19954.26 19957.26

Ματ γραφίτης 19953.01 19954.01 19957.01

Metal 19953.14 19954.14 19957.14
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119,5

112

92

83,6

58 73

26,8

21,9

19,2

142
134,5

114,5

108

58 73

26,8

21,9

19,2

Εγκατάσταση

207,5
199
179
100

27,3
18,6
14,9

55 60 75

V71703
Για γυψοσανίδες,
GW 850 °C, κυανό

V71303
Για τοιχοποιία
GW 650 °C, κυανό
V71303.AU
GW 960 °C, μαύρο

V71304
Για τοιχοποιία
GW 650 °C, κυανό
V71304.AU
GW 960 °C, μαύρο

V71704
Για γυψοσανίδες,
GW 850 °C, κυανό

19913
3 στοιχείων, με βίδες

19914
4 στοιχείων, με βίδες

V71306
Για τοιχοποιία
GW 650 °C, κυανό
V71306.AU
GW 960 °C, μαύρο

V71706  
Για γυψοσανίδες,
GW 850 °C, κυανό

19917
7 στοιχείων, με βίδες

19953...
Fit
3 στοιχείων
Διαστάσεις: 
122x90x4,9 mm

19954...
Fit
4 στοιχείων
Διαστάσεις: 
144,5x90x4,9 mm

19957...
Fit
7 στοιχείων
Διαστάσεις:
210x90x6,1 mm

19913.D - γκρί
19913.D.B - λευκό
Για χρήση για την 
εγκατάσταση άρθρων:
19478, 19446, 19196, 
19195, 19135, 19135.1, 
19136.1, 19593.

19914.D - γκρί
19914.D.B - λευκό
Για χρήση για την 
εγκατάσταση άρθρων:
19478, 19446, 19196, 
19195, 19135, 19135.1, 
19136.1, 19593.

Στοιχεία Κουτιά Βάσεισ στήριξησ Πλαίσια Αραιώνων

3

4

7
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Επιλέξτε τη δική σας
Υπηρεσία Vimar

Πλατφόρμα εξυπηρέτησης, το know-how της 
Vimar στη διάθεσή σας όλο.

Ειδική τεκμηρίωση, τεχνικές πληροφορίες και 
πληροφορίες εγκατάστασης, υπηρεσίες σχεδιασμού 
και κατάρτισης οικονομικών προσφορών online.

Μεταβείτε στην ενότητα:
>  κατάρτιση: επιλέξτε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην 

τάξη και on line, για να είστε πάντα ενημερωμένοι 
ακόμη και εξ αποστάσεως

>  υποστήριξη και λήψη: εκπαιδευτικά βίντεο, 
ευκολία στην πρόσβαση χάρη στη δυνατότητα 
λήψης όλων των τεκμηριώσεων Vimar

>  κατάλογος on line: όλες οι λεπτομέρειες για τα 
προϊόντα Vimar, ανά πάσα στιγμή

Η VIMAR ΕΊΝΑΊ Ο ΜΟΝΑΔΊΚΟΣ ΣΥΝΟΜΊΛΗΤΗΣ.



Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναφέρονται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Λόγω περιορισμών στη διάταξη των σελίδων, οι φωτογραφίες και τα διαγράμματα παρουσιάζονται υπό κλίμακα.
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www.vimar.com




