
fibonacci
the new reference



tweevoudig
geborsteld messing



Natuurlijke schoonheid
Geïnspireerd op Fibonacci’s gulden snede, breng 
je met onze schakelaar natuurlijke schoonheid in 
huis. Zijn avant-gardistische uitstraling past in de 
meest exclusieve interieurs. 

Het aanraakgevoelige oppervlak zorgt voor een 
moeiteloze manier van controle en een ongeziene 
gebruikerservaring. De pictogrammen & tekstlabels 
kunnen naar hartenlust aangepast worden.  

Fibonacci wordt geleverd in alle eersteklas Basalte 
afwerkingen om in elk interieur te passen of er net 
uit te springen als een echt designstatement. 

4 bouton 
nickel brossé



tweevoudig
brons

WELKOM THUIS
Zodra je in de buurt van Fibonacci komt, 
lichten de lasergegraveerde labels subtiel 
op om je te verwelkomen. 



viervoudig
geborsteld nikkel

De nieuwe referentie
Ontworpen om in elk interieur te passen 
en op maat gemaakt om in de meest 
gangbare single-gang contactdozen in 
Europa en in de VS te passen.

Integreert perfect met KNX, Crestron® en 
Lutron®, waardoor Fibonacci geschikt is 
voor luxe woningen over de hele wereld. 



Configureer de multitouch-functie om alles bij 
jouw thuis te bedienen. Raak meer dan één 
oppervlak tegelijk aan en de kamer dimt in 
de juiste sfeer, de muziek begint te spelen, de 
thermostaat schakelt een graadje hoger en de 
gordijnen sluiten. Klaar voor een gezellige avond. 

Een interne temperatuursensor meldt discreet de 
kamertemperatuur aan het domoticasysteem. 

De meerkleurige LED in het midden kan 
geprogrammeerd worden met elke kleur 
die je maar wenst.  Hij wordt gebruikt voor 
statusfeedback of simpelweg om Fibonacci 
gemakkelijk terug te vinden in het donker. 

Jouw persoonlijke touch
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EEN SCHAKELAAR ZOALS JE
NOOIT EERDER HEBT GEZIEN

Met zijn uitzonderlijk design, verwisselbare tekstlabels 
en proximiteitssensor, gaat Fibonacci nét een stapje 
verder in home automation. viervoudig

geborsteld aluminium



geborsteld aluminium

fer forgé grijs

brons

geborsteld donkergrijs

fer forgé gunmetal

geborsteld nikkel

geborsteld zwart

fer forgé brons

geborsteld messing

satijnwit

fer forgé rosé

rosé

fibonacci collectie

Fibonacci is beschikbaar met een tweevoudige of viervoudige configuratie. 

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

De tekstlabels zijn lasergegraveerd waardoor ze volledig aanpasbaar zijn volgens jouw noden. 

Fibonacci wordt geleverd in alle basalte luxe afwerkingen. 

Kies je opstelling 

Kies je labels 

Kies je afwerking 

viervoudig
satijnwit

Aluminium collectie

Classic collectie

Fer forgé collectie


