MaximusDesign

RUSTY 70 zewnętrzna, stal pokryta
rdzą, E27 max. 11W, IP55 Spotline
Według typu:
Cena:

1 298,98 zł brutto

Nr referencyjny: 059229021
Stan: Nowy

Informacje
RUSTY 70 zewnętrzna, stal pokryta rdzą, E27 max. 11W, IP55 Spotline

Cechy produktu
Zasilanie 230 V
Oprawa źródła E27
Żarówka w komplecie Nie
IP (stopień szczelności) 55
Uwagi śruby w zestawie
Wymiary podstawy 19 cm

Opis produktu

Kilka słów o ﬁrmie Spotline…
Spotline no najprężniej rozwijająca się polska ﬁrma oświetleniowa. Propozycje tej ﬁrmy to
najnowsze trendy w oświetleniu. Ciekawy design, wysoka jakość wykonania i
dostosowanie do różnych źródeł światła powoduje ogromne zainteresowanie produktami
tej ﬁrmy.

Oświetlenie ﬁrmy Spotline to lampy architektoniczne, dekoracyjne oraz techniczne, wraz
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z osprzętem do zasilania i sterowania które tworzą bazę kilku tysięcy artykułów.
Asortyment obejmuje lampy przeznaczone do mieszkań, rezydencji oraz przestrzeni
publicznej na tradycyjne źródła światła a także energooszczędne źródła LED.

Oferta ﬁrma Spotline obejmuje również systemy szynowe wysoko i nisko napięciowe
Hight Voltage oraz Low Voltage, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej np.
sklepów, wystaw, biór, hoteli, restauracji, itd. Specjalną ofertą są również
energooszczędne oświetlenie LED i POWER LED wraz ze sterownikami oraz modułami
LED RGB z możliwością dowolnego wyboru scen świetlnych…

Firma Spotline oferuje oświetlenie

>Do Domu:
-lampy stojące, suﬁtowe, nocne, wiszące, stołowe, meblowe, linkowe, na biurko, podszawkowe, gipsowe, ledowe, podłogowe, kinkiety.

>Systemy wysoko i niskonapięciowe, oświetlenie witryn sklepowych etc.
>Profesjonalne oświetlenie do biura, sklepu, hoteli i innych obiektów
użyteczności publicznej.
>Produkty specjalne:
-oprawy na wysięgnikach do wystaw, naświetlacze, reﬂektory, projektory, oświetlenie do lustra, obrazów i mebli.

>Oprawy wbudowane oraz natynkowe
>Lampy zewnętrzne przeznaczone do ogrodu, podjazdu, parkingu, elewacji.
>Oświetlenie dekoracyjne
-łańcuchy świetlne LED, paski oraz taśmy LED

>Oświetlenie do fontanny, oczka wodnego oraz basenu
>Akcesoria:
-źródła światła, sterowniki, zasilacze, stateczniki elektroniczne i konwencjonalne, transformatory elektroniczne.

Sprawdź całą ofertę ﬁrmy Spotline
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Nie możesz znaleźć lampy? Nic nie szkodzi, napisz na biuro@maximusoswietlenie.pl a my wyślemy Tobie cenę oraz informacje o produkcie.
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