PLAFONY, LAMPY WISZĄCE, SUFITY PODWIESZANE TKLED
CHARAKTERYSTYKA
* Wycięte z wysokiej jakości płyt MDF lub sklejki o grubości od 8 do 18mm, w zależności od
rozmiaru.
* W przypadku wyboru opcji z płyty MDF płyta gruntowana i malowana na biało, w opcji dostępny
każdy
kolor z palety RAL ( do pobrania na stronie).
* W przypadku wyboru opcji ze sklejki – widoczne słoje i struktura drewna, malowanie impregnatem
lub
lakierobejcą na wybrany kolor.
* Możliwa opcja z nakładkami 3d, które podkreślają wzór, nakładki są odkręcane, dzięki czemu
można je
samodzielnie pomalować dowolną emulsją ścienną. W opcji malowanie na wybrany kolor z palety
RAL.
* Profesjonalnie poprowadzona instalacja 230 V z gniazdami GU 10, żarówki LED w zestawie.
Dostępna także wersja o podwyższonej klasie szczelności np. do łazienki.
* W opcji montaż dodatkowej instalacji świetlnej w formie pierścienia LED RGB na tylnej ściance
panel.
Taśma LED przyklejona jest wówczas do chromowanej listwy nośnej, która poprowadzona jest tak
aby idealnie oświetlić cały wycięty wzór.
* Montujemy starannie dobrany, najwyższej klasy osprzęt LED. W standardzie zamontowana taśma
RGB
14,4w / m + pilot na podczerwień, w opcji sterowniki z pilotem dotykowym oraz jednokolorowe
taśmy LED
* W opcji ,,świetlik'' - funkcja polegająca na automatycznym włączaniu i wyłączaniu części instalacji
LED
o mniejszym natężeniu, instalacja ta posiada osobne zasilanie i współpracuje z czujnikiem ruchu.
Przydatne np. w holu.
* W zestawie instrukcja montażu, uchwyty i haczyki montażowe do płyt k-g oraz kołki i haczyki do
montażu
na stropach. Elementem opakowania jest matryca montażowa, która pomaga w zaznaczeniu otworów.
* Panele wiszą w odległości 5-8 cm od sufitu ( regulacja na opaskach stalowych)
* Cały plafon a także wszystkie podzespoły posiadają certyfikaty CE, ROHS.

* Solidnie pakujemy i bezpiecznie wysyłamy elementy o wymiarach nawet 180 x 270
cm :
podwójne podkłady, pianki, otuliny na ranty.
* Gwarancja 24 miesiące + serwis pogwarancyjny( w przypadku awarii panele mogą
być naprawiane
zdalnie, przez wysłanie odpowiednich części).
PODSUMOWANIE / ZALETY

- Idealne rozwiązanie do pomieszczeń z niskimi sufitami ( odległość od sufitu 7 cm)

- Lampa przylega do sufitu i nie zasłania pomieszczenia !
- Wbudowane halogeny skierowane są w dół przez co lepiej oświetlają pomieszczenie.
- Dodatkowa funkcja świetlna w postaci wbudowanego pierścienia LED RGB, który oświetla
wycięty wzór.
Opcja sterowana z pilota – 15 kolorów oświetlenia do wyboru, ściemnianie, rozjaśnianie,
programy automatyczne
(przejście koloru w kolor, stroboskop
- Możliwość dopasowania lampy do każdego wnętrza ( wybór koloru płyty i nakładek 3D),
możliwy także indywidualny wzór wycięty w płycie, np. pasujący do motywów, stylu wnętrza,
wzorów na tapecie, itp.)
- Bogata oferta w różnych rozmiarach, z różną liczbą oczek halogenowych, maksymalny wymiar
panelu z jednej płyty 180 x 270 cm
- Szybki montaż na opaskach stalowych ( w zestawie matryca montażowa wskazująca miejsca na
otwory i zestaw kołków montażowych do betonu i do płyt k-g).

