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Nasze wnętrza coraz częściej zachwycają modnymi kolo-

rami, nowoczesnymi fakturami, ciekawymi aranżacjami,

dlatego też uważam, że skoro stać nas na takie odważne

posunięcia nie powinniśmy się bać osprzętu kolorowego,

o nowoczesnym kształcie, zwracającego na siebie uwagę.

Osprzęt produkowany przez firmę OSPEL S.A. pasuje do

każdego wnętrza. Możemy pochwalić się ciekawą i orygi-

nalną stylistyką naszych produktów, produktów tworzo-

nych z myślą o użytkowniku, bezpiecznych i estetycznie

wykonanych z wysokiej jakości tworzywa, odpornego na

zarysowania i łatwego do utrzymania w czystości. 

Nasze produkty są łatwe w montażu, zastosowane

mechanizmy pozwalają na szybkie połączenie ze so-

bą wszystkich niezbędnych elementów. Przedmio-

tem naszej produkcji są w głównej mierze serie łącz-

ników i gniazd podtynkowych i natynkowych. 

Wśród podtynkowych uwagę zwracają serie modu-

łowe: Gazela, Efekt i Ton oraz monoblokowe: Akcent

i Top. Serie modułowe, ramkowe pozwalają na za-

montowanie wszystkich żądanych produktów w jed-

nej ramce. 

W tych seriach wprowadziliśmy wiele kombinacji ko-

lorystycznych, prócz koloru białego produkty można

nabyć w kolorach metalizowanych:

� Gazela – 2 zestawy kolorystyczne: satyna, srebro +

tytan

� Efekt – srebro, satyna, piasek, grafit

� Ton – 5 zestawów: srebro + miedź, srebro + satyna,

satyna + miedź, satyna + złoto, grafit + srebro.

Dodatkowo produkty z serii Gazela i Ton można na-

być bez ramki zewnętrznej, którą proponujemy Pań-

stwu w kolorach pastelowych i metalizowanych: 

Ton – 19 kolorów, Gazela – 4. Wszystkie serie modu-

łowe urzekają swym wdziękiem i nie ma mieszkania,

w którym nie znalazłyby one zastosowania. 

Do wnętrz urządzonych w nowoczesnym stylu pro-

ponowałabym osprzęt metalizowany, podkreślający

nowoczesność wnętrza. 

W mieszkaniach, gdzie odnajdziemy w wystroju ko-

lory pastelowe, osprzęt czy też ramkę można kolory-

stycznie dopasować do koloru ściany lub też do ko-

loru przeważającego w danym wnętrzu. Natomiast

dla tych, których nie udaje się przekonać do ubar-

wienia swojego domu, czy też najlepiej czują się
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w pomieszczeniach urządzonych w sposób klasyczny,

pozostaje osprzęt w kolorze białym. 

Dla osób preferujących osprzęt monoblokowy, obok

koloru białego jako podstawowego, zaproponowali-

śmy kolory: seledynowy, beżowy i brązowy, dając

tym samym możliwość wprowadzenia subtelnych ak-

centów kolorystycznych do wnętrz. 

W ramach każdej z wymienionych serii znajdziecie

Państwo: łączniki z podświetleniem i bez, ściemnia-

cze (oprócz serii Top), gniazda wtyczkowe z uziemie-

niem i bez oraz gniazda specjalistyczne: antenowe,

telefoniczne, komputerowe, komputerowo-telefo-

niczne i głośnikowe (Gazela i Ton).

Każdy osprzęt czy to modułowy czy monoblokowy,

kolorowy czy biały znajdzie swojego zwolennika – to

wszystko zależy tylko i wyłącznie od upodobania na-

bywcy, jego preferencji. My, jako producent, przed-

stawiamy Państwu możliwości i oddajemy do użytku

produkt wartościowy i godny uznania. Osprzęt mar-

kowany logo OSPEL to osprzęt trwały, dodający uro-

ku wnętrzom, osprzęt o subtelnych kształtach, a jed-

nocześnie niezawodny i bezpieczny. Firmy produku-

jące kosmetyki dla kobiet powiedzą: „Bo jesteś tego

warta”,  my – producent osprzętu elektroinstalacyj-

nego, jesteśmy skłonni powiedzieć: „Bo Twe ściany są

tego warte”.
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