
KATALOG OBIEKTÓW REFERENCYJNYCH 



Za marką Kontakt-Simon przemawia z jednej strony 90 lat doświadczeń  czechowickiego 
przedsiębiorstwa na polskim rynku, z drugiej zaś – siła synergii uzyskiwanej w  powiązaniu 
z międzynarodowymi grupami Simon Holding i Urmet Domus International. Rozbudo-
wana oferta wysokiej jakości produktów – zarówno tradycyjnego osprzętu elektroinsta-
lacyjnego, jak i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w nowoczesnych instalacjach 
– cieszy się uznaniem klientów w Polsce oraz za granicą, m.in. w Holandii, Niemczech, 
Austrii, Rosji, na Litwie, Ukrainie, Węgrzech, w krajach arabskich oraz w Indonezji. 
 Niniejsze wydawnictwo przedstawia wybór ciekawych inwestycji, przy których realizacji 
firma Kontakt-Simon sprawdziła się w roli partnera godnego najwyższego zaufania.

OBIEKTY REFERENCYJNE

Wojciech Steinert, dyrektor ds. handlu i marketingu Kontakt-Simon



OBIEKTY REFERENCYJNE

CENTRA KOMERCYJNE

OBIEKTY BIUROWE

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OSIEDLA I REZYDENCJE

HOTELE I DWORKI

OBIEKTY ZABYTKOWE



Jako kwintesencja współczesnego stylu życia wielofunkcyjne centra komercyjne łączą w sobie bły-
skotliwą myśl architektoniczną z doskonałą adaptacją wnętrz do potrzeb ich użytkowników. Doty-
czy to również instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, których przemyślany projekt sprawia, 
że rozległa sieć obwodów pozostaje poza zasięgiem wzroku, a punkty dostępowe cieszą oko i za-
pewniają najwyższą funkcjonalność. W takich zastosowaniach doskonale sprawdza się osprzęt  
Kontakt-Simon, a w szczególności nowoczesne rozwiązania Simon Connect.

CENTRA KOMERCYJNE

Kasia Lisowska, architekt wnętrz





Galeria
Rumia

Rumia,
ul. Sobieskiego
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Przykładowa aranżacja otwartej przestrzeni w centrach komercyjnych

Kanały CaBLOMaX

Wykonane z PVC lub aluminium, umożliwiają 
estetyczne rozprowadzenie kabli i przewodów
oraz bezpośredni montaż osprzętu elektrycznego, 
plakietek teleinformatycznych i multimedialnych 
standardu K45 na powierzchni ściany.



Galeria
Twierdza
Kłodzko

Kłodzko,
ul. Noworudzka

Przykładowa aranżacja korytarzy w centrach komercyjnych

łĄCZnIK ŻaLUZJOWy
na KLUCZ

Sterowanie urządzeniami elektrycznymi  
(np. roletami czy żaluzjami sklepowymi) 
zabezpieczone kluczem przed dostępem osób 
niepowołanych.



Galeria
Malta

Poznań,
ul. Baraniaka
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CZUJnIK RUCHU

Reaguje na ruch w strefie do siedmiu metrów od miejsca
zainstalowania. Samoczynnie włącza oświetlenie oraz wyłącza
je po upływie zaprogramowanego czasu, przyczyniając się
do oszczędzania energii.

Przykładowa aranżacja otwartej przestrzeni w centrach komercyjnych



Wodna
Wieża

Pszczyna,
ul. Kilińskiego

ŚCIeMnIaCZ OBROtOWy

Z pokrętłem regulującym natężenie światła. Włączenie  
i wyłączenie przez naciśnięcie z zapamiętaniem stanu  
natężenia oświetlenia. 

Przykładowa aranżacja sali restauracyjnej



Unilever
Centrum

Badawczo-
-Rozwojowe

Poznań,
ul. Bałtycka
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PUSZKa PODłOGOWa

W miejscach oddalonych od ścian umożliwia dowolne 
konfigurowanie punktów elektryczno-logicznych w oparciu
o gniazda zasilające, teleinformatyczne oraz plakietki 
multimedialne standardu K45. 

Przykładowa aranżacja pomieszczenia biurowego w centrach komercyjnych



BaSIC MODUł K45

Adapter K45 umożliwia rozbudowanie instalacji teletechnicznej 
o rozwiązania  wykorzystywane dotąd wyłącznie  
w serii Simon Connect (elementy o rozmiarze 45 × 45 mm).

Przykładowa aranżacja otwartej przestrzeni w centrach komercyjnych

Galeria
Słupsk

Słupsk,
ul. Tuwima



W miejscu pracy rangę priorytetu zyskuje ergonomia, czyli dostosowanie stanowiska do potrzeb 
pracownika, który w optymalnych warunkach może się wykazać pełną efektywnością. Idealne wy-
korzystanie ograniczonej przestrzeni biurowej zapewniają urządzenia Simon Connect. Dzięki nim 
wszystko to, co w danym momencie okazuje się potrzebne, pozostaje w zasięgu ręki, a niebezpieczny 
gąszcz kabli oplatający biurko staje się wspomnieniem. Na komfort pracy wpływa również estetyka 
pomieszczeń, którą można osiągnąć m.in. za sprawą zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego 
Kontakt-Simon o wzornictwie dostosowanym do stylistyki wnętrz.

Ola Wołczyk-Perłak, architekt wnętrz

OBIEKTY BIUROWE





Biurowiec
Archeton

Kraków,
ul. Cystersów
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PUSZKa PODłOGOWa

Stopień ochrony przed wodą i brudem  
IP66 umożliwia zainstalowanie puszki
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MODUł ŚWIeCĄCy LeD

Moduł świecący energooszczędnie oświetla 
miejsca wymagające stonowanego światła. 
Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w ciemności 
bez konieczności włączania głównego oświetlenia 
w nocy.

Przykładowa aranżacja pomieszczenia w obiektach biurowych



Biurowiec
Wechta

Poznań,
ul. Szyperska

MInIWIeŻa

W przypadku braku możliwości montażu instalacji 
teleinformatycznych i multimedialnych w podłodze miniwieże 
znajdują zastosowanie w instalacjach napodłogowych.

Przykładowa aranżacja pomieszczenia w obiektach biurowych



Skalar
Office

Poznań,
ul. Hetmańska/

Górecka
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 Przykładowa aranżacja recepcji w obiektach biurowych

PUSZKa PODłOGOWa

W miejscach oddalonych od ścian umożliwia 
dowolne konfigurowanie punktów 
elektryczno-logicznych w oparciu o gniazda 
zasilające, teleinformatyczne oraz plakietki 
multimedialne standardu K45.



teLeBLOK K45

Umożliwia estetyczne podłączenie na poziomie płaszczyzny
roboczej i wygodne korzystanie z urządzeń elektrycznych
i multimedialnych.

Biurowiec 
Kartuska 201

Gdańsk,
ul. Kartuska

Przykładowa aranżacja gabinetu w obiektach biurowych



Kulczyk
Tradex

Poznań,
ul. Krańcowa
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PUSZKa PODłOGOWa

Stopień ochrony przed wodą i brudem IP66 
umożliwia zainstalowanie puszki
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,w podłogach 
technicznych, posadzkach wylewanych
oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
możliwość czasowego podłączenia elektrycznego 
oraz teleinformatycznego.

Przykładowa aranżacja holu w obiektach biurowych



Biurowiec
ODDK
Atena

Sopot,
ul. Rzemieślnicza

Przykładowa aranżacja sali konferencyjnej w obiektach biurowych

PUSZKa PODłOGOWa

W miejscach oddalonych od ścian umożliwia 
dowolne konfigurowanie punktów 
elektryczno-logicznych w oparciu o gniazda 
zasilające, teleinformatyczne oraz plakietki 
multimedialne standardu K45.



Biurowiec
Spartherm 

Gorzów Wlkp.,
ul. Wyszyńskiego
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PUSZKa PODtynKOWa

Umożliwia dowolne konfigurowanie punktów 
elektryczno-logicznych w oparciu o gniazda 
zasilające, teleinformatyczne oraz plakietki 
multimedialne standardu K45.

Przykładowa aranżacja pomieszczenia w obiektach biurowych



Grunwaldzki
Center

Wrocław,
pl. Grunwaldzki

Przykładowa aranżacja sali konferencyjnej w obiektach biurowych

KLaSyCZny łĄCZnIK 
JeDnOBIeGUnOWy

Kolorowe ramki i klawisze w zestawieniu
z tradycyjnymi łącznikami zapewniają pełną 
funkcjonalność i klasyczną elegancję.

PUSZKa PODłOGOWa

W miejscach oddalonych od ścian umożliwia 
dowolne konfigurowanie punktów 
elektryczno-logicznych w oparciu o gniazda 
zasilające, teleinformatyczne oraz plakietki 
multimedialne standardu K45.



Pod względem infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej budynki użyteczności publicznej po-
winny umożliwiać elastyczne korzystanie z urządzeń dużej liczbie stałych i tymczasowych użytkow-
ników. Ze względu na swój ogólnodostępny charakter muszą jednak gwarantować przy tym wysoki 
stopień ochrony przeciwporażeniowej oraz ograniczenie dostępu do instalacji osobom niepowoła-
nym. Za sprawą Kontakt-Simon spełnienie tych dwóch wymogów przestaje być wyzwaniem. Szeroka 
oferta tej firmy otwiera także przed inwestorem możliwość zastosowania zgodnych ze współczesny-
mi standardami cywilizacyjnymi udogodnień dla osób niepełnosprawnych i obcojęzycznych.

Adam Brzyski, inżynier elektryk

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ





Politechnika
Gdańska

ETI

Gdańsk,
ul. Narutowicza
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ZeStaW GnIaZD 
ZaSILaJĄCyCH

Gniazdo zasilające z uziemieniem oraz gniazdo 
zasilające DATA z kluczem uprawniającym 
uniemożliwiającym podłączenie urządzeń  
innych niż dedykowane.

Przykładowa aranżacja holu w obiektach użyteczności publicznej



Uniwersytet
Gdański

WNS

Gdańsk,
ul. Bażyńskiego

ZeStaW
teLeInFORMatyCZny

Plakietka skośna z dwoma gniazdami RJ-45 
umożliwia montaż wkładów wiodących 
producentów oraz bezpieczne ułożenie przewodów 
bez zaginania ich pod dużym kątem. Gniazda VGA
i USB umożliwiają przesyłanie danych z komputera 
do urządzeń przenośnych.

Przykładowa aranżacja biblioteki w obiektach użyteczności publicznej



Sąd

Kraków,
ul. Przy Rondzie
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SyGnaLIZatOR
InFORMaCyJny
Z PODŚWIetLenIeM LeD

Pozwala na zainstalowanie dowolnego
piktogramu, również spoza oferty standardowej.
Wykorzystywany jest do oznakowania ciągów 
komunikacyjnych i pomieszczeń.

 Przykładowa aranżacja holu w obiektach użyteczności publicznej



Starostwo
Powiatowe

Wrocław,
ul. Kościuszki

PUSZKa PODłOGOWa

W miejscach oddalonych od ścian umożliwia 
dowolne konfigurowanie punktów 
elektryczno-logicznych w oparciu o gniazda 
zasilające, teleinformatyczne oraz plakietki 
multimedialne standardu K45.

Przykładowa aranżacja recepcji w obiektach użyteczności publicznej



Straż
Pożarna

Katowice-Szopienice,
ul. Krakowska
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Kanały CaBLOMaX

Wykonane z PVC lub aluminium, umożliwiają 
estetyczne rozprowadzenie kabli i przewodów
oraz bezpośredni montaż osprzętu elektrycznego, 
plakietek teleinformatycznych i multimedialnych 
standardu K45 na powierzchni ściany.

Przykładowa aranżacja parkingu podziemnego w obiektach użyteczności publicznej



Szpital

Ruda Śląska,
ul. Główna

łĄCZnIK na KLUCZ

Sterowanie urządzeniami elektrycznymi 
(np. lampami antybakteryjnymi) zabezpieczone 
kluczem przed dostępem osób niepowołanych.

Przykładowa aranżacja wnętrza w obiektach użyteczności publicznej



Sąd

Bielsko-Biała,
ul. Cieszyńska
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KLaSyCZny łĄCZnIK 
JeDnOBIeGUnOWy

Kolorowe ramki i klawisze w zestawieniu
z tradycyjnymi łącznikami zapewniają pełną 
funkcjonalność i klasyczną elegancję.

Przykładowa aranżacja pomieszczeń biurowych w obiektach użyteczności publicznej



MDK

Czechowice-Dziedzice,
ul. Niepodległości

łĄCZnIK ŚWIeCZnIKOWy

Łączniki światła z możliwością wyboru 39 kolorowych 
ramek.

Przykładowa aranżacja holu w obiektach użyteczności publicznej



Szkoła
Podstawowa

Gdańsk-Ujeścisko,
ul. Człuchowska
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KLaSyCZne GnIaZDO 
PODWóJne

Kolorowe ramki i pokrywy tradycyjnych gniazd
zapewniają pełną funkcjonalność i klasyczną 
elegancję w 13 kolorach do wyboru.

Przykładowa aranżacja sali informatycznej w obiektach użyteczności publicznej



Sąd

Jastrzębie-Zdrój,
ul. Zdrojowa

ZeStaW ZaSILaJĄCy RZUtnIK

Gniazdo zasilające, gniazda RCA oraz VGA dedykowane
do podłączenia rzutnika multimedialnego. Prezentowany zestaw 
to idealny sposób na podłączenie rzutnika oddalonego od miejsca 
prowadzenia prezentacji.

Przykładowa aranżacja pomieszczeń biurowych w obiektach użyteczności publicznej



Aby w nowym mieszkaniu poczuć się jak u siebie w domu, warto zadbać o każdy detal. Szeroka gama 
produktów Kontakt-Simon dostępnych w kilku zróżnicowanych pod względem designu seriach gwa-
rantuje niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. Dzięki temu osprzęt elektroinstalacyjny har-
monijnie wpisuje się w styl wnętrz urządzonych wedle indywidualnych upodobań, zapewniając przy 
okazji oszczędność energii elektrycznej i mnogość zaawansowanych rozwiązań funkcjonalnych dla 
większego komfortu domowników.

Anna Budnik, projektant wnętrz

OSIEDLA I REZYDENCJE





Apartamenty
Willa 
Warta

Poznań,
ul. Droga Dębińska
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ied

la 
i re

zyd
en

cje

GnIaZDO antenOWe

Dzięki dwóm gniazdom satelitarnym możliwe 
jest równoczesne oglądanie i nagrywanie różnych 
stacji telewizyjnych.

Przykładowa aranżacja salonu w budynkach mieszkalnych



Apartamenty
Wildeckie

Poznań,
ul. Św. Czesława

eLeKtROnICZny DZWOneK

Wygląd dzwonka można teraz dopasować do wyglądu 
pozostałego osprzętu zainstalowanego w mieszkaniu.
Pełna kolorystyka pokryw i ramek serii Classic.

Przykładowa aranżacja pokoju dziennego w budynkach mieszkalnych



Osiedle
Bulwary

Rawy

Katowice,
ul. Marcinkowskiego
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łĄCZnIK ŻaLUZJOWy
I ŚCIeMnIaCZ OBROtOWy

Pozwala kontrolować ruch żaluzji za pomocą
standardowych klawiszy oraz regulować natężenie światła.

Przykładowa aranżacja salonu w budynkach mieszkalnych



Budynki
wielorodzinne

Wrocław,
ul. Opolska

ZeStaW GłOŚnIKOWy

Gniazda zasilające oraz gniazdo głośnikowe Hi-Fi
z wkrętami mosiężnymi o dużej powierzchni styku 
dla najlepszej jakości przesyłanego sygnału audio.

Przykładowa aranżacja pokoju wypoczynkowego w budynkach mieszkalnych 



Apartmenty
Gdańskie

Gdańsk,
ul. Szafarnia
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ŚCIeMnIaCZ
Z SyMULatOReM 
OBeCnOŚCI

Polecany osobom często przebywającym 
poza domem. Na co dzień służy jako regulator 
oświetlenia obsługiwany manualnie
lub dowolnym pilotem RTV. Po włączeniu trybu 
symulatora odtwarza sekwencje włączania
i wyłączania światła z ostatnich dni.

Przykładowa aranżacja salonu w budynkach mieszkalnych



Rezydencja
Dąbie

Wrocław,
ul. Wiwulskiego

POnaDCZaSOWy 
łĄCZnIK
JeDnOBIeGUnOWy

Ramki z drewna, metalu, szkła i kamienia
z tradycyjnymi łącznikami zapewniają
pełną funkcjonalność i klasyczną elegancję.

Przykładowa aranżacja pokoju dziennego w budynkach mieszkalnych



Osiedle
Europejskie

Kraków,
ul. Bobrzyńskiego
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DZWOneK na SCHODaCH

Przycisk dzwonka z podświetleniem.
Prosty w montażu monoblokowy element  
w czterech kolorach do wyboru.

Przykładowa aranżacja pokoju dziennego w budynkach mieszkalnych



Domki
jednorodzinne

Tulce,
ul. Konwaliowa

GnIaZDO IP44
I łĄCZnIK 
ŚWIeCZnIKOWy

Stopień ochrony przed wodą i brudem IP44 
umożliwia zainstalowanie zestawu
w łazience.

Przykładowa aranżacja łazienki w budynkach mieszkalnych



Tam, gdzie liczy się przede wszystkim pierwsze wrażenie, pełna rozmachu wizja idzie w parze z bez-
kompromisową dbałością o szczegóły. Pożądaną konsekwencję stylistyczną wnętrz można osiągnąć 
za sprawą wyboru jednej z kilku odpowiadających różnym potrzebom linii produktów elektroinstala-
cyjnych Kontakt-Simon. Oczarowani efektownym wyglądem pomieszczeń goście będą mieli okazję 
docenić także walory funkcjonalne osprzętu, a właściciele i personel obiektów o charakterze komer-
cyjnym zwrócą uwagę na bezpieczeństwo, oszczędność energii elektrycznej oraz szereg ułatwień 
codziennej pracy.

Karolina Majewska, dekorator

HOTELE I DWORKI





Dwór
Prusim

Prusim,
powiat międzychodzki

ho
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teRMOStat DO ReGULaCJI 
OGRZeWanIa

Praktyczne urządzenie pozwalające na ustawienie
temperatury od 0 do 35°C.

Przykładowa aranżacja pokoju hotelowego



Hotel
Platinum
Palace

Wrocław,
ul. Powst. Śląskich

POnaDCZaSOWy łĄCZnIK 
JeDnOBIeGUnOWy

Ramki z drewna, metalu, szkła i kamienia z tradycyjnymi 
łącznikami zapewniają pełną funkcjonalność
i ponadczasową elegancję.

Przykładowa aranżacja wnętrza hotelowego



Hotel
Almarco

Środa Wlkp.,
ul. Niedziałkowskiego
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łĄCZnIK HOteLOWy

Pozwala kontrolować oświetlenie oraz inne 
urządzenia elektryczne w pomieszczeniu 
za pomocą karty hotelowej. Zapewnia 
bezpieczeństwo oraz oszczędność energii 
elektrycznej.

Przykładowa aranżacja korytarza hotelowego



Restauracja
Stara

Piekarnia

Pszczyna,
Rynek

KLaSyCZny łĄCZnIK
JeDnOBIeGUnOWy

Kolorowe ramki i klawisze w zestawieniu
z tradycyjnymi łącznikami zapewniają pełną
funkcjonalność i klasyczną elegancję.

Przykładowa aranżacja sali restauracyjnej



Zajazd
Chochołowy

Dwór

Jerzmanowice
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POnaDCZaSOWe
GnIaZDO POJeDynCZe

Ramki z drewna, metalu, szkła
i kamienia z tradycyjnymi gniazdami zapewniają
pełną funkcjonalność i ponadczasową elegancję.

Przykładowa aranżacja łazienki hotelowej



Hotel
Remes

Opalenica, 
ul. Parkowa

łĄCZnIK O DWóCH
POZIOMaCH ŚWIeCenIa

Dwa przyciski pozwalają na wybór pomiędzy 
poziomami intensywności oświetlenia. Większy 
przycisk uaktywnia 100% oświetlenia, mniejszy 
30%. Kombinacją obu klawiszy można wybrać 
inny procent natężenia.

Przykładowa aranżacja sali restauracyjnej



Nosalowy
Dwór

Zakopane,
ul. Balzera
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ŚCIeMnIaCZ ZDaLnIe 
SteROWany

Sterowany przyciskiem lub dowolnym pilotem, 
ściemniacz zmienia natężenie oświetlenia
w pomieszczeniach.

Przykładowa aranżacja pokoju hotelowego



Hotel
Alpejski

Karpacz,
ul. Ogrodnicza

KLaSyCZne GnIaZDO
PODWóJne

Kolorowe ramki i pokrywy tradycyjnych gniazd
zapewniają pełną funkcjonalność i klasyczną elegancję
w 13 kolorach do wyboru.

Przykładowa aranżacja korytarza hotelowego



Hotel
Imperium

Pszczyna,
ul. Bielska

ho
tel

e i
 dw

ork
i

KLaSyCZny łĄCZnIK 
JeDnOBIeGUnOWy

Kolorowe ramki i klawisze
w zestawieniu z tradycyjnymi łącznikami
zapewniają pełną funkcjonalność i klasyczną
elegancję.

Przykładowa aranżacja pokoju hotelowego



Hotel
Diwa

Kołobrzeg,
ul. Kościuszki

łĄCZnIK HOteLOWy

Pozwala kontrolować oświetlenie oraz inne urządzenia 
elektryczne w pomieszczeniu za pomocą karty hotelowej. 
Zapewnia bezpieczeństwo oraz oszczędność energii 
elektrycznej.

Przykładowa aranżacja korytarza hotelowego



Jak mawiał rzymski poeta Owidiusz, „sztuką jest ukrycie sztuki”. W dziedzinie projektowania syste-
mów dystrybucji energii elektrycznej ta cenna rada odnosi się szczególnie do zabytków. Jeśli wygląd 
obiektów musi pozostać zgodny z  duchem epoki, w której powstały, warto sięgnąć po niezwykle 
dyskretne, a jednocześnie funkcjonalne rozwiązania Simon Connect.

OBIEKTY ZABYTKOWE

Kornelia Żywicka, architekt
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Przykładowe otwarte ciągi komunikacyjne w obiektach zabytkowych

PUSZKa PODłOGOWa

W miejscach oddalonych od ścian umożliwia 
dowolne konfigurowanie punktów 
elektryczno-logicznych w oparciu o gniazda 
zasilające, teleinformatyczne oraz plakietki 
multimedialne standardu K45.



Sukiennice

Kraków

Przykładowe otwarte ciągi komunikacyjne w obiektach zabytkowych

PUSZKa PODłOGOWa

Nierzucająca się w oczy puszka podłogowa 
daje możliwość tworzenia uniwersalnych 
przyłączy wyposażonych w gniazda zasilające 
i teleinformatyczne, a także plakietki 
multimedialne standardu K45.
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