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Artyku  promocyjny

Firma Light Art Systemy O wietleniowe 

Sp. z o.o. zajmuje si  projektowaniem, produk-

cj  oraz sprzeda  opraw o wietleniowych. 

Marka ta istnieje na rynku od 1999 r. i czy 

ludzi o wieloletnim do wiadczeniu i ogrom-

nej wyobra ni. Firma znajduje  si  w czo ówce 

producentów specjalistycznych opraw o wie-

tleniowych w Polsce. 

Produkowane oprawy wykorzystywane s  do 

o wietlania biur, hoteli, galerii, muzeów, klu-

bów, wystaw oraz innych obiektów u yteczno-

ci publicznej, a tak e mieszka  prywatnych.  

W ofercie firmy znajduje si  zarówno o wie-

tlenie wewn trzne jak i zewn trzne – wszyst-

kie oprawy wykonane s  z najwy szej jako ci 

aluminium anodowanego, dostosowane do ró -

nych róde wiat a (halogen, matalohalogen, 

LED i wietlówka). 

COSMO to rodzina opraw wn trzowych prze-

znaczonych do mieszka  oraz do kajut jachtów. 

Oprawy COSMO s  wykonane ze specjalnego 

aluminium barwionego w procesie anodowania 

na kolor srebrny oraz czarny. Dla wymagaj cych 

klientów wykonane w chromie, a na specjal-

ne zamówienie w kolorze polerowanego z ota. 

Oprawy COSMO wyst puj  w 5 wzorach oraz 

3 sposobach monta u (jako nastropowe, wstro-

powe oraz wstropowe z radiatorem), w dwóch 

mocach 3 i 9 W. Najistotniejszym elementem 

sk adowym oprawy COSMO s  doskona ej ja-

ko ci LED-y, charakteryzuj ce si  doskona y-

mi warunkami wietlnymi oraz du ywotno-

ci  (50 000 h). Zalet  opraw COSMO jest prosty 

monta . Oprawa COSMO w wariancie wstro-

powym posiada radiator dodatkowo pe ni cy

funkcj  elementu monta owego. Jego celem jest 

przed u enie ywotno ci LED-ów. Ma e gaba-

ryty pozwalaj  na nieograniczone mo liwo ci

zastosowania w ka dych warunkach. Oprawy 

COSMO maj  zastosowanie w o wietleniu ka-

jut jachtów, ci gów komunikacyjnych, jako 

oprawa przypod ogowa oraz szafkach kuchen-

nych i garderobach.

Light Art Systemy O wietleniowe Sp. z o.o.

ul. Przysz o ci 15a, 70-893 Szczecin

tel. 91 486 88 12, faks 91 486 88 82

www.lightart.pl

e-mail: office@lightart.pl

Oprawy COSMO 
– nowoczesne wzornictwo, 
wysoka jako


