Kültéri lámpák - 8. oldal

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
2800 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2800
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám

LLR30WSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

2800 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159.2*121.7*26MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel
kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
3000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3000
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám

LLR30WSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159.2*121.7*26MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel
kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100
Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR30WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3100 lumen

Szín

6000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159.2*121.7*26MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel
kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,

mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR50WMOZSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

4700 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205*216*53.7MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700
lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a

garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR50WMOZSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205*216*53.7MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000
lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.

Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR50WMOZSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5200 lumen

Szín

6000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205*216*53.7MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200
lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám

LLR50WSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

4480 lumen

Szín

3000 Kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205.5*160*33.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4480 lument, amivel
kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65
vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására,
120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám

LLR50WSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205.5*160*33.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel
kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200
Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR50WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5200 lumen

Szín

6000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat

205.5*160*33.5MM
230V-ba köthető

Garancia

24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel
kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65
vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására,
120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR60W60454W3000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

60W

Fényáram

4200

Szín

3000

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
217 x 153 x 58 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 60W, 4200 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 60W led
reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR60W60456W5700K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

60W

Fényáram

4800

Szín

5700

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor
60°
IP65
219 x 153 x 58 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 60W, 4800 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 60W led
reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla

és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR90W60457W3000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

90W

Fényáram

6300

Szín

3000

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
248 x 179 x 62 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 90W, 6300 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 90W led
reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes
fehér, IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes
fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR90W60458W4000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

90W

Fényáram

6750

Szín

4000

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
249 x 179 x 62 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 90W, 6750 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A 90W
led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről
6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat
megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított
fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR90W60459W6000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

90W

Fényáram

7200

Szín

5700

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
250 x 179 x 62 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 90W, 7200 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 90W led
reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Norlys NO-1400B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-1400B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-1400B
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
120mm
Magasság:
490mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP65
Domináns
fa
anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt
szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpákhoz impregnálás után
kétszer festett válogatott skandináv fenyõt használnak. A fa felület könnyen
karbantartható, szépségük megõrzéséhez idõszakonként kezelje kertibútor-ápoló
olajjal. Fém része porfújt, galvanizált acélból készül, búrája opál polikarbonát.
Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethetõ. Ip65-ös
védelemmel rendelkezik, ami vízsugár és por elleni védelmet jelent. Ii.
érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhetõ no-205 cikkszámú
rögzítõ elem beton alaphoz és no-206-os rögzítõ elem föld alaphoz. Egyedi igény
esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-1410B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-1410B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-1410B
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
120mm
Magasság:
850mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP65
Domináns
fa
anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt
szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpához impregnálás után
kétszer festett válogatott skandináv fenyõt használnak. A fafelületek könnyen
karbantarthatóak, szépségük megõrzéséhez idõszakonként kezelje kertibútor-ápoló
olajjal. Fém része porfújt, galvanizált acélból készül, búrája opál polikarbonát.
Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethetõ. Ip65-ös
védelemmel rendelkezik, ami vízsugár és por elleni védelmet jelent. Ii.
érintésvédelmi osztályba tartozik. termékhez rendelhetõ no-205 cikkszámú rögzítõ
elem beton alaphoz és no-206-os fém alaphoz.

Norlys NO-1510B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-1510B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:

Norlys

Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Fényforrás:
Domináns szín:
Hosszúság:
Magasság:
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns
anyag:

NO-1510B
1x8,7W
Igen
LED
fekete
225mm
110mm
85mm

IP65
3000K
alumínium

Kiváló minõségû kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia
miatt szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett
alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és LED
fényforrással is üzemeltethetõ. IP65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és
vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi
igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-1511B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-1511B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Fényforrás:
Domináns szín:
Hosszúság:
Magasság:

Norlys
NO-1511B
1x8,7W
Igen
LED
fekete
225mm
110mm

Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns
anyag:

85mm

IP65
3000K
alumínium

Kiváló minõségû kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia
miatt szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett
alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és LED
fényforrással is üzemeltethetõ. IP65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és
vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi
igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-1513B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-1513B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Hosszúság:
Magasság:
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns

Norlys
NO-1513B
1x42W
Igen
E27
Halogén
opál
850mm
111mm
0mm

IP65
3000K
alumínium

anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia
miatt szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett
alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led
fényforrással is üzemeltethetõ. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és
vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi
igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-1514B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-1514B Asker kültéri fali lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Hosszúság:
Magasság:
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns
anyag:

Norlys
NO-1514B
1x42W
Igen
E27
Halogén
opál
850mm
111mm
0mm

IP65
3000K
alumínium

Kiváló minõségû kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia
miatt szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett
alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led
fényforrással is üzemeltethetõ. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és

vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi
igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-230B Karlstad kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Norlys NO-230B kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-230B
1x53W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: átlátszó
Stílus:
Modern
Hosszúság:
420mm
Magasság:
225mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP55
Domináns
fém
anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológiának
köszönhetõen szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa acélból
készül, búrája átlátszó polikarbonát. A lámpafej alul fehérre festett, a jobb hatásfok
érdekében. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethetõ.
Ip55-ös védelemmel rendelkezik, ami freccsenõ víz és por nagymértékû behatolása
elleni védelmet jelent. Ii. érintésvédelmi osztályba tartozik. Egyedi igény esetén
kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-295B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-295B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-295B
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
120mm
Magasság:
490mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP65
Domináns
fém
anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt
szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa vastag acél
zártszelvénybõl készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led
fényforrással is üzemeltethetõ. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízsugár és
por elleni védelmet jelent. Ii. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez
rendelhetõ no-205 cikkszámú rögzítõ elem beton alaphoz és no-206-os rögzítõ elem
föld alaphoz. Egyedi igény esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-296B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-296B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-296B
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
120mm
Magasság:
850mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP65
Domináns
fém
anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt
szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa vastag acél
zártszelvénybõl készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led
fényforrással is üzemeltethetõ. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízsugár és
por elleni védelmet jelent. Ii. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez
rendelhetõ no-205 cikkszámú rögzítõ elem beton alaphoz és no-206-os rögzítõ elem
föld alaphoz. Egyedi igény esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-310B Bologna kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Norlys NO-310B Bologna kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:

Norlys
NO-310B
1x42W

Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat:
E27
Fényforrás:
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
320mm
Magasság:
350mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP54
Domináns
alumínium
anyag:

Kiváló minõségû norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológiának
köszönhetõen szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa öntött
alumíniumból készül, búrája színezett polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és
led fényforrással is üzemeltethetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a
fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a
berendezés mûködését. Ii. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez
rendelhetõ no-152 cikkszámú sarok rögzítõelem. Egyedi igények esetén kérem,
konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-311B Bologna kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Norlys NO-311B Bologna kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-311B
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos

Domináns szín:
Stílus:
Hosszúság:
Magasság:
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem:
Domináns
anyag:

fekete
Modern
320mm
350mm
0mm

IP54
alumínium

Kiváló minõségû norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológiának
köszönhetõen szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa öntött
alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led
fényforrással is üzemeltethetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a
fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a
berendezés mûködését. Ii. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez
rendelhetõ no-152 cikkszámú sarok rögzítõelem. Egyedi igények esetén kérem,
konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-314B Bologna kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-314B Bologna kültéri álló lámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-314B
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
220mm
Magasság:
1160mm

Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem:
Domináns
anyag:

0mm

IP54
alumínium

Kiváló minõségû norvég kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási
technológia miatt szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. Öntött
alumíniumból készül, búrája színezett polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és
led fényforrással is üzemeltethetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a
fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a
berendezés mûködését. Ii. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez
rendelhetõ no-307 cikkszámú rögzítõ elem beton alaphoz. Egyedi igények esetén
kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-315B Bologna kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-315B Bologna kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-315B
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
220mm
Magasság:
1160mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP54

Domináns
anyag:

alumínium

Kiváló minõségû norvég kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási
technológia miatt szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. Öntött
alumíniumból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led
fényforrással is üzemeltethetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a
fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a
berendezés mûködését. Ii. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez
rendelhetõ no-307 cikkszámú rögzítõ elem beton alaphoz. Egyedi igények esetén
kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-370B Como kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Norlys NO-370B Como kültéri fali kar / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-370B
1x53W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
390mm
Magasság:
440mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP54
Domináns
alumínium
anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia
miatt szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa öntött alumíniumból
készül, búrája enyhén szürkére színezett polikarbonát. Halogén, energiatakarékos
és led fényforrással is üzemeltethetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a
fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a
berendezés mûködését. Ii. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez
rendelhetõ no-152 cikkszámú sarokelem, a lámpáhez illõ színben. Egyedi igények
esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-375B Como kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-375B Como kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-375B
1x53W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
420mm
Magasság:
1180mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP54
Domináns
alumínium
anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa 5 év garanciával. A speciális gyártási technológia
miatt szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. Öntött alumíniumból készül,
búrája enyhén szürkére színezett polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led
fényforrással is üzemeltethetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik, ami freccsenõ víz

és 1mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelmet jelent. Ii. érintésvédelmi
osztályba tartozik. Rendelésre opál búrával is legyártható. A lámpa hossza állítható,
ennek minimuma 182 cm. Az alaphoz rögzítõ 3 csavar távolsága 20,5 cm. Egyedi
igények alapján a kandeláberek magasabb változatban is kérhetõek. A termékhez
rendelhetõ no-305 cikkszámú rögzítõ elem beton alaphoz és no-306 cikkszámú
rögzítõ elem beton alaphoz. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon
ügyfélszolgálatunkkal!

Nova Luce NL-710021 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-710021 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-710021
1X35W
Nem
GU10
LED, halogén
szürke
Modern
70mm
80mm
80mm
IP54
alumínium

Modern stílusú, sötétszürke színû, kerek formájú fali lámpa, amely lefelé vagy
felfelé világít./ felszerelés függvénye! / Halogén és LED fényforrással is
üzemeltethetõ, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A bura anyaga alumínium.
Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenõ víz ellen, illetve nem
hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-710022 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-710022 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-710022
2X35W
Nem
GU10
LED, halogén
szürke
Modern
70mm
150mm
80mm
IP54
alumínium

Modern stílusú, sötétszürke színû, kerek formájú fali lámpa, amely lefelé és felfelé
világít. Halogén és LED fényforrással is üzemeltethetõ, melyet a csomagolás nem
tartalmaz. A bura anyaga alumínium. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a
fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a
berendezés mûködését.

Nova Luce NL-710041 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-710041 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-710041
1X35W
Nem
GU10
LED, halogén
szürke
Modern
67mm
80mm
80mm
IP54
alumínium

Modern stílusú, sötétszürke színû, szögletes formájú fali lámpa, amely lefelé vagy
felfelé világít / felszerelés függvénye! /. Halogén és LED fényforrással is
üzemeltethetõ, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A bura anyaga alumínium.
Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenõ víz ellen, illetve nem
hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-710042 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-710042 Nero kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-710042
2X35W
Nem
GU10
LED, halogén
szürke
Modern
67mm
150mm
80mm
IP54
alumínium

Modern stílusú, sötétszürke színû, szögletes formájú fali lámpa, amely lefelé és
felfelé világít. Halogén és LED fényforrással is üzemeltethetõ, melyet a csomagolás
nem tartalmaz. A bura anyaga alumínium. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely
véd a fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely
zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-710446 Down kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-710446 Down kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-710446
6W
Igen
beép. LED
LED
szürke
Modern
160mm
160mm
96mm
IP54
3000K
alumínium

Modern, kültéri, lépcsõ megvilágító lámpa. Anyaga alumínium, formája kerek, színe
sötétszürke. A lámpa 31 fokos szögben világít, meleg fehér fényû, beépített LED
fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely
véd a fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely
zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-711024 Park kültéri LED fali lámpa

Nova Luce NL-711024 Park kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Nova Luce

Cikkszám:

NL-711024

Maximális
terhelhetőség:

6W

Fényforrást tartalmaz: Igen
Foglalat:

Nincs

Fényforrás:

Beépített LED

Domináns szín:

szürke

Stílus:

Modern

Szélesség:

89mm

Magasság:

180mm

Mélység / faltól való
elállás:

145mm

IP védelem:

IP54

Színhőfok:

3000K

Fényáram:

320 lm

Domináns anyag:

fém

Szögletes alakú modern kültéri fali lámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe
sötétszürke. A lámpa 15 fokos szögben világít, meleg fehér fényû, beépített LED
fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely
véd a fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely
zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-713113 Zenith kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-713113 Zenith kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-713113
1X28W
Igen
E27
Halogén, energiatakarékos, LED
szürke
Modern
305mm
105mm
91mm
IP44
alumínium

Modern, kültéri fali lámpa. A lámpa anyaga alumínium, színe sötétszürke, a lámpa
burája fehér akril. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethetõ,

mely nem tartozék. IP44-es védelemmel rendelkezik, amely fröccsenõ víz és 1 mmnél nagyobb szilárd testek elleni védelmet jelent

Nova Luce NL-713114 Zenith kültéri fali lámpa

Nova Luce NL-713114 Zenith kültéri fali lámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Nova Luce

Cikkszám:

NL-713114

Maximális
terhelhetőség:

1x16W

Fényforrást
tartalmaz:

Nem

Foglalat:

E27

Fényforrás:

LED

Domináns szín:

barna

Stílus:

Modern

Szélesség:

305mm

Magasság:

105mm

Mélység / faltól való
elállás:

90mm

IP védelem:

IP44

Domináns anyag:

fém

Modern stílusú, antik barna kültéri fali lámpa akril búrával. IP44-es védelemmel
rendelkezik, azaz fröccsenõ víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem
tartalmazza.

Nova Luce NL-713115 Zenith kültéri fali lámpa

Nova Luce NL-713115 Zenith kültéri fali lámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Nova Luce

Cikkszám:

NL-713115

Maximális
terhelhetőség:

1x16W

Fényforrást
tartalmaz:

Nem

Foglalat:

E27

Fényforrás:

LED

Domináns szín:

fehér

Stílus:

Modern

Szélesség:

305mm

Magasság:

105mm

Mélység / faltól való
elállás:

90mm

IP védelem:

IP44

Domináns anyag:

fém

Modern stílusú, fehér kültéri fali lámpa akril búrával. IP44-es védelemmel
rendelkezik, azaz fröccsenõ víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem
tartalmazza.

Nova Luce NL-713121 Twin kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-713121 Twin kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:

Nova Luce
NL-713121
2X5W
Igen

Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns anyag:

beép. LED
LED
szürke
Modern
200mm
600mm
100mm
IP54
3000K
alumínium

Szögletes alakú modern kültéri állólámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe
sötétszürke. A lámpa fénye 0-90 fok között irányítható. Meleg fehér fényû, beépített
LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik,
amely véd a fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por,
amely zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-713122 kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-713122 kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-713122
2X5W
Igen
beép. LED
LED
szürke
Modern
200mm
100mm
100mm
IP54
3000K
alumínium

Szögletes alakú modern kültéri fali lámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe
sötétszürke. A lámpa fel és lefele világít, a fény szöge 0-90 fok között irányítható.

Meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhetõ.
Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenõ víz ellen, illetve nem
hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-713123 Park kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-713123 Park kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-713123
6W
Igen
beép. LED
LED
szürke
Modern
85mm
800mm
120mm
IP54
3000K
alumínium

Szögletes alakú modern kültéri állólámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe
sötétszürke. A lámpa 15 fokos szögben világít, meleg fehér fényû, beépített LED
fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhetõ. A lámpa rögzíthetõ talpazata 125 mm
széles. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenõ víz ellen, illetve
nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-713124 Park kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-713124 Park kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-713124
2X6W
Igen
beép. LED
LED
szürke
Modern
85mm
800mm
220mm
IP54
3000K
alumínium

Szögletes alakú modern kültéri állólámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe
sötétszürke. A lámpa 15 fokos szögben világít, meleg fehér fényû, beépített LED
fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhetõ. A lámpa rögzíthetõ talpazata 125 mm
széles. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenõ víz ellen, illetve
nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-713212 Zenith kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-713212 Zenith kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-713212
1X28W
Igen
E27
Halogén, energiatakarékos, LED
szürke
Modern
240mm
264mm
95mm
IP44
alumínium

Modern, kültéri fali lámpa. A lámpa anyaga alumínium, formája szögletes, színe
sötétszürke. A bura középsõ részét, fehér mozaik minta díszíti. Halogén,
energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethetõ, mely nem tartozék.IP44-es
védelemmel rendelkezik, amely fröccsenõ víz és 1 mm-nél nagyobb szilárd testek
elleni védelmet jelent.

Nova Luce NL-713311 Apollo kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-713311 Apollo kültéri állólámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-713311
6W
Igen
beép. LED
LED
szürke
Modern
89mm
800mm
150mm
IP54
3000K
alumínium

Szögletes alakú modern kültéri állólámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe
sötétszürke. A lámpa 60 fokos szögben világít, meleg fehér fényû, beépített LED
fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhetõ. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely
véd a fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely
zavarná a berendezés mûködését.

Nova Luce NL-713312 Acqua kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Nova Luce NL-713312 Acqua kültéri fali lámpa / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Fényforrást tartalmaz:
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység / faltól való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Domináns anyag:

Nova Luce
NL-713312
1X6W
Igen
beép. LED
LED
szürke
Modern
120mm
50mm
180mm
IP54
3000K
alumínium

Modern stílusú,sötétszürke színû, szögletes formájú kültéri fali lámpa, amely 15
fokos szögben világít. Meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely
nem cserélhetõ. A bura anyaga alumínium. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely
véd a fröccsenõ víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségû por, amely
zavarná a berendezés mûködését.
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