
Soluţiile de automatizare a locuinţei au devenit un mod de exprimare 
nou, puternic, la fel ca și alegerea anumitor elemente de mobilier 
reprezentative pentru un stil de viaţă. Prin urmare, există o trecere 
de la vechea cultură funcţională, utilitară a domoticii, creată exclusiv 
pentru închidere și deschidere, pornire și oprire și pentru a face 
lucrurile mai simple, mai rapide și mai eficiente, către o nouă cultură 
casnică axată în mai mare măsură pe latura emoţională și subiectivă, 
focalizată pe alegere, îngrijire, protecţie, crearea de atmosferă. 

Accentul se pune acum pe peisajul locativ și 
pe forme de automatizare care pornesc de 
la principii calitative. 

Expresia de peisaj locativ poate fi asociată cu o întreagă serie de noi 
concepte: peisaj de iluminare, peisaj sonor, peisaj cromatic, peisaj 
termic etc., multe dintre acestea făcând deja parte din vocabularul 
contextelor din viaţa curentă. Prin modelul peisajului locativ, dome-
niul arhitecturii generează experienţe estetice vii, permiţând eviden-
ţierea automatizării casnice ca un fenomen reprezentativ, caracte-
ristic unei ere.

Graţie contribuţiei lui Giuseppe Zecca, designerul Bticino, la 
sfârșitul anilor ‘50, echipamentele electrice și electronice au devenit 
parte integrantă din designul de interior. Programul de proiectare CMF 

(Culori, Materiale și Finisări) din cadrul seriei Living Light produse 
de Bticino a contribuit semnificativ la succesul constant al acestor 
produse. Una dintre primele aplicaţii a fost poziţionarea emoţională 
a unei game extinse de alternative de identitate pentru o serie care 
ar putea fi considerată prima și cea mai imitată „serie diversificată” 
de pe piaţa internaţională. Odată cu apariţia gamei Axolute, Bticino 
a revoluţionat conceptul de aparataj de câmp prin interfaţa vizuală 
și tactilă personalizabilă în funcţie de stilul de viaţă al fiecărui utili-
zator. Sistemele domotice, denumite generic de Bticino My Home, 
au creat practic pentru lumea instalaţiilor electrice conceptul de 
lux funcţional.

Scalabilitatea, multifuncţionalitatea, designul interfeţelor, mini-
aturizarea și modularitatea atât fizică, dar și logică a sistemului My 
Home Axolute sunt menite să asigure soluţii domotice personalizabile 
în domeniile confortului, siguranţei, economiei de energie, comu-
nicaţiei și controlului. Datorită avantajelor funcţionale și designului 
deosebit al aparatelor, sistemul My Home a obţinut încă de la început 
importante premii internaţionale cum ar fi INTEL DESIGN și a câștigat 
încrederea utilizatorilor din peste 60 de ţări.
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