
meet the maestro
chopin



VIRTUOOS EN STIJLVOL
Chopin’s front cover is verkrijgbaar in alle Basalte luxe 
afwerkingen waardoor je interieur een consistente en 
minimalistische look krijgt.

enkele, zwarte aluminium toets met LED
geborsteld donkergrijs



Componeer je comfort
Chopin bedienen voelt bijna als pianospelen. Druk 
de toetsen op en neer om het licht te dimmen, de 
gordijnen te sluiten en de kamer te vullen met je 
favoriete muziek.

Chopin integreert met KNX, Crestron® en 
Lutron® systemen waarbij een LED-lampje de 
status weergeeft. Een interne temperatuursensor 
rapporteert discreet de kamertemperatuur aan het 
domoticasysteem. 

Daarnaast is onze schakelaar ook verkrijgbaar met 
een droog-contactsluiting.

dubbele, zwarte aluminium toetsen
fer forgé rosé



MATCHEN MAAR!
Combineer Chopin met onze 
stopcontacten in een 2-gang configuratie.

2-gang met stopcontact
enkele, zwarte aluminium toets
satijn wit2-gang met stopcontact

dubbele, zwarte aluminium toets
geborsteld zwart



double, black aluminium levers
fer forgé rosé

enkele, vergulde toets
brons



Built to last
Kies voor 1 of 2 toetsen in 3 verschillende 
afwerkingen: zwart aluminium, chroom 
of gold plated voor een geraffineerde en 
tijdloze uitstraling.

Chopin wordt in België gemaakt volgens 
de hoge normen waarvoor Basalte-
producten bekend staan, en wordt uit één 
stuk vervaardigd en zorgvuldig met de hand 
geassembleerd. 

Chopin’s fijne mechanica is uiterst 
duurzaam en doorstaat, ondanks de 
miniatuurconstructie, de tand des tijds.

enkele, zwarte aluminium toets met LED
geborsteld messing



RESOLUUT
De toetsen zijn buitengewoon duurzaam 
en blijven stevig op hun plaats.   

dubbele, verchroomde hendels met LED
satijn wit



geborsteld aluminium

fer forgé grijs

brons

geborsteld donkergrijs

fer forgé gunmetal

geborsteld nikkel

geborsteld zwart

fer forgé brons

geborsteld messing

satijn wit

enkel, zwarte aluminium toets

dubbel, gold plated toetsen

enkel, zwarte aluminium toets met LED

dubbel, chroom toetsen met LEDfer forgé rosé

rosé

Aluminium collectie

Classic collectie

Fer forgé collectie

Collection Chopin

Chopin is verkrijgbaar als enkel of 2-voudige afdekking en kan gecombineerd worden met een stopcontact.

Voor meer informatie:
basalte I hundelgemsesteenweg 1a I 9820 merelbeke I belgium
tel +32 9 385 78 38 I info@basalte.be I www.basalte.be

Kies voor één of twee toetsen in zwart aluminium, chroom of gold plated.

Chopin’s front cover wordt geleverd in alle Basalte luxe afwerkingen.

Kies je opstelling

Kies je toetsen

Kies je afwerking


