
Jeżeli należysz do ludzi ceniących

piękno, wyrafinowany styl, zwracasz

uwagę na szczegóły i chciałbyś mieć

oryginalnie wykończone wnętrza ten

artykuł powinien Cię zainteresować.

OSPEL S.A. ekspert w produkcji

osprzętu elektroinstalacyjnego prezen-

tuje nową gamę produktów z serii

GAZELA. Gazela to idealny zestaw

produktów dla osób pragnących posia-

dać osprzęt nowoczesny, o subtelnych

kształtach, a jednocześnie niezawodny

i bezpieczny. Prezentowana seria jest

serią modułową pozwalającą na two-

rzenie zestawów wielokrotnych. Obej-

muje ona łączniki z podświetleniem

i bez oraz gniazda: pojedyncze, po-

dwójne, telefoniczne, komputerowe

i antenowe. W łącznikach zastosowali-

śmy oryginalne, dodające produktom

uroku podświetlenie. Jest to podświe-

tlenie zintegrowane, tzn. w postaci

osobnego modułu, co wyeliminowało

konieczność stosowania przewodów

zasilających neonówkę, które niejed-

nokrotnie utrudniały montaż. Mając

na uwadze sugestie i uwagi użytkowni-

ków naszych produktów, staraliśmy się

zaprojektować serię, która będzie serią

funkcjonalną, łatwą w montażu, a przy

tym zaspokoi gust nawet wybrednych

klientów. Łączniki i gniazda zostały

wyposażone w samopowrotne pazurki,

dzięki którym produkt zostaje trwale

umieszczony w ścianie. Sam montaż

poszczególnych wyrobów odbywa się

w bardzo prosty i szybki sposób. Osią-

gnęliśmy to przez zastosowanie syste-

mu zatrzaskowego, jak i również przez

zastosowanie zacisków bezgwinto-

wych. System zatrzaskowy umożliwia

szybkie połączenie mechanizmu

z ramkami i klawiszem, jak i również

pozwala na ich szybki demontaż. Z ko-

lei stosując zaciski bezgwintowe dali-

śmy klientom możliwość łatwego

umieszczenia, a także usunięcia prze-

wodu z wejścia mechanizmu. Biorąc

pod uwagę panujące trendy i po-

wszechne stosowanie płyt kartonowo-

gipsowych w mostku mocującym za-

stosowaliśmy przetłoczenia umożli-

wiające schowanie kołnierza puszki

do regipsów, co w konsekwencji za-

pewnia idealne przyleganie produktu

do ściany. Ma to bardzo duże znacze-

nie przy montażu osprzętu na ścia-

nach, gdyż produkt odstający od ścia-

ny, nietrzymający się pewnie w puszce

montażowej, nie wygląda estetycznie,

zamiast zdobić wnętrze – szpeci je.

Przy wyborze osprzętu niewątpliwie

bardzo istotnym czynnikiem decydu-

jącym o dokonaniu wyboru jest

kształt, jednakże jakość zastosowa-

nych materiałów jest równie istotna.

W serii Gazela zastosowaliśmy wyso-

kiej jakości tworzywo gwarantujące

trwałość barwy, idealnie gładką po-

wierzchnię pozwalającą na łatwe

utrzymanie czystości oraz odporność

na zarysowania.

Prezentowana seria dostępna jest

w kolorze białym oraz metalizowa-

nych: srebro + tytan i satyna + saty-

na. Oprócz tego oferujemy zewnętrzne

ramki w kolorach pastelowych: piasek

Sahary i zieleń pistacjowa, dzięki cze-

mu można idealnie dopasować osprzęt

do kolorystyki danego wnętrza. Wy-

mienne, kolorowe ramki zewnętrzne

są dostępne dla łączników i gniazd po-

jedynczych oraz podwójnych. 

Niewątpliwie seria ta należy do se-

rii zwracających uwagę swym uro-

kiem, oryginalnością i będzie stano-

wić ozdobę mieszkania.

Jeśli chcesz poznać piękno i tech-

nologię, jaką oferuje Ci OSPEL S.A.

zapraszamy do współpracy.

OSPEL S.A. 

ul. Główna 128, Wierbka

42-436 Pilica

tel. (32) 673 71 06, faks (32) 673 70 28

www.ospel.com.pl
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