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STEINELartyku promocyjnyartyku  promocyjny

Oświetlenie w ogrodzie jest istotnym ele-
mentem wpływającym na jego ostateczny 
wygląd i funkcjonalność. Tworzy nastrój 
i ma wpływ na samopoczucie osób w nim 
przebywających. Ostatecznie odpowiada 
także za poczucie bezpieczeństwa, jakie 
mają użytkownicy ogrodów. Dlatego przy 
projektowaniu oświetlenia ważne jest by 
dobrać je optymalnie do indywidualnych 
potrzeb uwzględniając istniejącą aranża-
cję, wykorzystując dostępną technologię, 
nie zapominając jednak o ich walorach de-
koracyjnych. Oświetlenie zewnętrzne może 
stanowić element architektoniczny, jak 
i praktyczny – przy bramach, wejściach, 
ogrodzeniach czy przy samym wejściu 
do budynku, również na tarasach, balko-
nach czy werandach. Rozważając zapro-
jektowanie ogrodu, bądź myśląc o jego 
udoskonaleniu warto zapoznać się z ofer-
tą czujników ruchu i lamp z czujnikami ru-
chu firmy STEINEL. 
Oświetlenie z czujnikiem ruchu to oprócz 
komfortu i bezpieczeństwa użytkowników 
również duże oszczędności. Lampy fir-
my STEINEL wyposażone są w czujniki 
ruchu, które zapewniają oświetlenie we 
właściwym czasie i miejscu. Światło za-

pala się automatycznie, gdy poruszająca 
się osoba znajdzie się w pobliżu czujnika 
i gaśnie, gdy opuści ona obszar jego wi-
dzenia. Światło zapala się tylko wtedy, gdy 
jest to konieczne.
STEINEL w odpowiedzi na oczekiwania 
klientów przygotował bardzo bogatą, jed-
nocześnie różnorodną ofertę lamp z czuj-
nikami ruchu na podczerwień:
  ogrodowe (GL 10/11/12/16/60/61),
  kinkietowe o prostych, klasycznych wzo-
rach (np. serie: L 530, L705, L706), trady-
cyjne (np. seria AL 602), stylowe (m.in. 
seria L860),

  numeryczne (L850/L863/L270/L320),
  udaroodporne (DL 750, seria L 870,
  halogenowe (m.in. serie HS 150/300/500 
– w halogenach XENO zabarwiona na 
niebiesko szyba nadaje barwę zbliżoną 
do światła dziennego).

Lampy znajdują zastosowanie przy oświet-
leniu ogrodu, budynku – szczególnie wej-
ścia, ale również przestrzeni wokół, do 
podświetlania numeru domu, jak również 
nadzorowania szczególnie zagrożonych 
miejsc. Ujmują prostą formą oraz wyso-
kiej klasy materiałami, z których są wy-
konane. Szeroki wachlarz dodatkowych 
funkcji m.in. łagodne włączanie światła, 
regulacja jasności (Watt-o-matic), nasta-
wianie czułości zmierzchowej, czy funk-
cja światła stałego zapewniają komfort 
i bezpieczeństwo użytkowników oraz dużą 
oszczędność energii elektrycznej.
Różnorodność asortymentu zarówno pod 
kątem funkcjonalności oraz oferowanych 
wzorów daje możliwość zaspokojenia wy-
magań nawet najbardziej wyrafinowanych 
gustów.

Lange Łukaszuk sp.j.
Byków 25a, 55-095 Mirków k. Wrocławia

tel. 071 39 80 861, faks 071 39 80 819
www.langelukaszuk.pl

e-mail: elektro@langelukaszuk.pl

Inteligentne oświetlenie ogrodowe

CENY LAMP

GL 60 - 586,00 zł brutto

L 260 - 468,00 zł brutto

GL 16 - 485,00 zł brutto

AL 602 - 425,00 zł brutto

L 875 – 379,00 zł brutto

lampa stojąca GL 16, kinkiet AL 602
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