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... więcej niż światło!

NOWA JAKOŚĆ OŚWIETLENIA
Rodziny opraw ESTILIO i QUELLA w unikalny sposób
łączą innowacyjną technologię LED COB z nowoczesnym
designem. Te wysokiej jakości produkty są odpowiedzią
na rosnące zapotrzebowanie rynku oczekującego
rozwiązań energooszczędnych, łatwych w montażu i
dostępnych w atrakcyjnej cenie. Funkcjonalne i efektowne
oprawy ESTILIO i QUELLA zapewniają wysoki komfort
użytkowania i stanowią propozycję, która z pewnością
usatysfakcjonuje najbardziej wymagających klientów.

QUELLA-DSO LED-B

ZAWSZE W NAJLEPSZYM STYLU
Połączenie czerni i bieli stanowi nieprzemijający
trend w projektowaniu wnętrz i jest bardzo chętnie
wykorzystywane przez dekoratorów. W takiej właśnie
stylistyce zostały utrzymane oprawy ESTILIO i QUELLA.
Ich oryginalne, designerskie formy, w zestawieniu z
wysokiej jakości materiałami, takimi jak aluminium i szkło,
sprawiają, że oprawy te nadają unikatowy styl każdemu
pomieszczeniu, które oświetlają.

QUELLA-DSO LED-CR

NAJWYŻSZEJ KLASY TECHNOLOGIA LED
ESTILIO i QUELLA gwarantują odporność na wahania
napięcia, brak efektu wielopunktowej emisji światła
i komfortowe światło bez efektu pulsacji. Oprawy
zostały wyposażone w zintegrowane źródła światła
LED COB (Chip-On-Board). Emitowane przez nie
światło wyróżnia się dużą intensywnością, prz y
stosunkowo łatwym do kontrolowania zasilaniu
i odprowadzaniu ciepła.

QUELLA-DSL LED-CR

QUELLA
QUELLA-DSL LED-B

EKO-ROZWIĄZANIE
Zastosowana w ESTILIO i QUELLA technologia LED
COB sprawia, że są one energooszczędnym, wydajnym,
a co za tym idzie ekologicznym rozwiązaniem
oświetleniowym. Stanowią doskonałą alternatywę
dla tradycyjnego oświetlenia halogenowego, oferując
znaczną oszczędność energii. Oprawa emituje przyjazne
dla oka światło w naturalnej barwie świecenia - zbliżone
do światła dziennego, które nie męczy wzroku i rozprasza
światło bez widocznych punktów świetlnych.

ESTILIO-DTO LED-CR/B

TRWAŁE I WYDAJNE
Oprawy ESTILIO i QUELLA oferują długotrwałe
funkcjonowanie, bez znaczącego spadku parametrów
świetlnych, dzięki aluminiowemu radiatorowi, o specjalnie
ukształtowanej konstrukcji żeberkowej. Zapewnia on
skuteczne pasywne chłodzenie modułu LED, co jest
niezwykle ważne w tego typu konstrukcjach. Wysoka
trwałość opraw wynosząca 25 000 godzin znacząco
ogranicza rachunki i czas związany z wymianą źródeł światła.

ESTILIO-DTO LED-CR

ESTILIO
ESTILIO-DTL LED-CR/B

PRAKTYCZNE W UŻYCIU
Instalacja opraw jest niezwykle prosta, ponieważ zostały
one wyposażone w odpowiednio dobrany, wysokiej jakości
zasilacz przeznaczony do modułów LED, umożliwiający
podłączenie opraw pod napięcie 230V. Zarówno
ESTILIO, jak i QUELLA posiadają wymiary standardowej
oprawy halogenowej, dlatego też z powodzeniem
mogą być stosowane jako ich zamienniki do sufitów
podwieszanych oraz zabudowy kartonowo-gipsowej.
Ich 30° kąt świecenia, umożliwia wykorzystanie opraw w
wysokich pomieszczeniach lub intensywne doświetlenie
wybranej powierzchni.
ESTILIO-DTL LED-CR

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
Oprawy doskonale nadają się do ogólnego oświetlania
wielu różnych pomieszczeń, takich jak:
• nowoczesne biura,
• pomieszczenia mieszkalne,
• hotele i restauracje,
• powierzchnie handlowe.

... więcej niż światło!
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Zestaw zawiera oprawę + źródło LED + zasilacz.
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