
Nowoczesne oświetlenie 
Wiele osób słyszało już o zaletach oświetlenia LED. Unikalna kompozycja spektralna 
zbliżona do światła dziennego tworzy komfort nawet w najbardziej niepogodny dzień roku. 
Trwałość i ekonomiczność sprawiają, że takie rozwiązanie jest jeszcze bardziej opłacalne niż 
zwykłe żarówki. Różnorodność kształtów i typów opraw LED pozwala stworzyć 
niepowtarzalne wnętrze. 
 
Estetyczny montaż zapewniają profile do taśm Led. 
Taśma LED została zakupiona i nadszedł czas na instalację. Wszystko można wykonać we 
własnym zakresie. 
 
A potem pojawia się naturalne pytanie, jak go przymocować do ściany lub wnętrza. To 
proste! Tył taśmy LED jest pokryty dwustronną taśmą klejącą, ale czy będzie w stanie 
utrzymać całą konstrukcję na tynku? 
Oczywiście, profil do taśm Led jest wyposażony w taśmę klejącą obustronnie. 
 
Sprzedawcy sprzętu LED oferują nam imponujący asortyment różnego rodzaju profili, aby 
rozwiązać takie trudne zadanie. 
 
Typy profili są podzielone według metody montażu: 
– profil kątowy – konieczne jest zamocowanie w rogu dwóch prostopadłych powierzchni. 
Może to być połączenie ściany i sufitu lub oświetlenia mebli, 
– profil wpuszczany – to rodzaj profilu ceniony przez domowych konstruktorów. Pozwala na 
zagłębienie taśmy LED, tworząc oryginalny i niepowtarzalny wygląd. Na zewnątrz widoczna 
jest tylko powierzchnia oświetleniowa. 
– profil nakładane – to klasyczne rozwiązanie do montażu taśm LED. Daje możliwości 
bardzo szybkiego ukończenia prac. 

LedLine – to oprawa LED firmy LedBruk do tworzenia linii świetlnych. Nowoczesna oprawa 
hermetyczna idealnie nadająca się do oświetlania podjazdów, akcentowania elementów 
architektonicznych oraz wielu innych zastosowań, w tym również wewnętrznych. 
Technologia LED zapewnia wysoką trwałość i długi czas bezawaryjnego działania oraz 
energooszczędność. Oprawy zasilane są niskim napięciem, które jest bezpieczne dla 
użytkownika. 

Podstawowe parametry techniczne opraw i to jak dobrać lampę wiszącą: 

- gwarancja 4 lata 

- żywotność LED 50.000h 

- wodoszczelność IP68 

- nacisk maksymalny 2 tony 

- łatwość montażu 

- bezpieczne zasilanie 12V DC 



- produkowane w Polsce 

Oprawy liniowe LedLine występują w trzech długościach standardowych: 50,100 i 150cm 
oraz trzech barwach światła: białe ciepłe, białe zimne oraz RGB (możliwość zmiany kolorów 
świecenia). Oprawy są w pełni hermetyczne nie straszne są im żadne warunki atmosferyczne, 
a przy zastosowaniach wewnętrznych urządzenia czyszczące powierzchnię. Dzięki temu 
mogą być swobodnie instalowane w galeriach handlowych i sklepach 
wielkopowierzchniowych. 

Znajdują też zastosowanie jako oprawy najazdowe – wytrzymują nacisk do 2000kg, oznacza 
to że spokojnie mogą być montowane na podjazdach, chodnikach, ciągach komunikacji 
pieszej i aut osobowych. 

Vintage 1906 LED 
Moda i styl ma również swoje odbicie w oświetleniu. Retro wraca na nasze salony w różnej 
postaci, stylistyka retro i dawne wzornictwo znowu staje się modne. Wszyscy pragną mieć 
coś nieszablonowego a jednocześnie z nutą historii. W tym kierunku podąża seria żarówek 
LED Vintage 1906 Osram. To połączenie nowoczesności z ponadczasową klasyką gatunku, 
nawiązująca swoim wyglądem do dawnych czasów. 
 
Wystarczy odpowiednia [1] lampa wisząca i żarówka w staromodnym stylu aby nadać 
pomieszczeniu chociaż odrobinę stylu retro, taki małe akcent z przeszłości, trochę historii w 
pigułce w naszych nowoczesnych domach i świecie pędzącym za nowoczesnymi 
technologiami. 
 
Żarówki serii VINTAGE 1906 LED to dekoracyjne żarówki retro nawiązujące kształtem i 
barwą światła do pierwszych żarówek z początku ubiegłego stulecia. Dzięki wykonaniu w 
technologi LED są energooszczędne i trwałe. Dają przyjemne, bardzo ciepłe światło 
(2400ºK). Doskonale sprawdzą się w domu, hotelu, restauracji i innych miejscach, w których 
chce się stworzyć ciepły i przytulny nastrój. W tych żarówkach zawarta jest ponad stu letnia 
historia firmy Osram – jej wzornictwo pochodzi z przeszłości, a technologia na miarę naszych 
czasów – edycja 1906. 
 


