
Oœwietlenie
dla wymagaj¹cych

Nasza oferta obejmuje:
� dekoracyjne oœwietlenie wewnêtrzne 

(w tym oœwietlenie ³azienkowe)
� oœwietlenie zewnêtrzne (w tym ogrodowe)
� wszelkiego rodzaju oprawy oœwietleniowe

typu LED.

LED LITE

To najnowsza seria opraw w naszej ofercie,

stworzona we wspó³pracy firmy Cariboni

z architektami Silvio De Ponte oraz Robert¹

Dimitri. Oprawy Led Lite dziêki starannie

opracowanym systemom optycznym

umo¿liwiaj¹ uzyskanie niepowtarzalnych

efektów œwietlnych, a dziêki niewielkim wy-

miarom stanowi¹ nowy i absolutnie bezin-

wazyjny sposób eksponowania elementów

architektonicznych zarówno we wnêtrzach,

jak i na zewn¹trz. Moc pojedynczego mo-

du³u wynosi od 2 do 6 W w jednym z piê-

ciu kolorów œwiat³a: bia³ym (ciep³ym lub

zimnym), niebieskim, czerwonym, ¿ó³tym

lub zielonym. 

Dziêki zastosowaniu LED-owych Ÿróde³ œwia-

t³a, nowa linia produktów firmy Cariboni sta-

nowi prze³om w dziedzinie oœwietlenia.

ASTRO LIGHTING

To interesuj¹ce w formie i dobrej jakoœci

oœwietlenie ³azienkowe. Oczywiœcie wszystkie

lampy z serii Bathroom Lighting maj¹ klasê

szczelnoœci IP 44, co jest niezmiernie wa¿ne

podczas eksploatacji. Asortyment obejmuje

zarówno pojedyncze lampy sufitowe i na-

œcienne, serie spotlightów oraz oœwietlenie

wmontowane bezpoœrednio w lustra i szafki

z oœwietlonymi lustrzanymi drzwiczkami.

ELESI LUCE 

ELESI LUCE jest m³od¹ firm¹ oferuj¹c¹

na europejskim rynku nowe ciekawe roz-

wi¹zania w oœwietleniu wnêtrz. Korzysta-

j¹c z wielowiekowej tradycji weneckiego

szk³a proponuj¹  innowacyjne w formie

kolekcje zawieraj¹ce pe³en asortyment

produktów.

Otwarci na wspó³pracê, wykonuj¹ równie¿

specjalne zamówienia na ¿yczenie klientów.

MM LAMPADARI

Sztuka kutego ¿elaza, formowanego wy-

³¹cznie rêcznie pozwala na kreowanie

form, które daj¹ jakoœæ i presti¿ oraz urok

fantazji – po³¹czone z weneckim szk³em

tworz¹ grê œwiate³ w nieustannie zmieniaj¹-

cych siê b³yskach i oœwietlaj¹ nowe wymia-

ry stylu.

AURORA TECHNIKA ŒWIETLNA

ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa

tel. 022 872 55 10 lub 12

faks 022 872 16 34

tel. kom. 0505 024 629 

tel. kom. 0507 097 980

www.aurorats.pl

e-mail: aurorats@aurorats.pl

ADRES  F IRMY:

AURORA Technika Œwietlna jest 
firm¹, która specjalizuje siê w sze-
roko rozumianym oœwietleniu 
architektonicznym. Na polskim
rynku reprezentujemy firmy takie jak:
Cariboni, Fivep, Thorlux Lighting,
MM Lampadari, Elesi Luce, Astro
Lighting oraz Enled.
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