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I wszystko
jasne
OĂwietlenie ogrodu
Maïgorzata Cuch
fot. Praktiker

O oĂwietleniu ogrodu warto pomyĂleÊ
na etapie planowania, a kable elektryczne
poprowadziÊ, zanim zostanie urzÈdzony,
ĝeby potem nie niszczyÊ wybrukowanych
nawierzchni, maïej architektury i rabat.
Wielu inwestorów zaczyna myĂleÊ o oĂwietleniu wokóï domu, dopiero gdy w nim zamieszkajÈ. JeĂli wieczorem nie moĝna liczyÊ na latarnie uliczne, oĂwietlenie okazuje siÚ potrzebne dla bezpieczeñstwa
i wygody: przy bramie, furtce, wejĂciu do
domu, a takĝe wzdïuĝ Ăcieĝki prowadzÈcej
do domu. Gdy wygoda jest juĝ zapewniona,
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wtedy zaczyna siÚ myĂlenie takĝe o takim
oĂwietleniu, które moĝe przydaÊ uroku domowi i jego otoczeniu: wydobyÊ z ciemnoĂci obiekty maïej architektury i sylwetki roĂlin, rozĂwietliÊ taflÚ oczka wodnego
czy uwydatniÊ fakturÚ elewacji. Lepiej
o tym wszystkim zdecydowaÊ odpowiednio wczeĂnie i nie wracaÊ do robót instala-

cyjnych kilka razy. Trudne? Owszem, ale
naprawdÚ warto!

Co warto oĂwietliÊ?
Brama i furtka
OĂwietlenie powinno uïatwiaÊ otwieranie
i zamykanie furtki, a takĝe oĂwietlaÊ stojÈcÈ przy furtce osobÚ tak, by mieszkañcom
ïatwo byïo odróĝniÊ „swoich” od intruzów.
Dobrze jest umieĂciÊ punkt Ăwietlny
w daszku nad furtkÈ – Ăwiatïo skierowane
w dóï oĂwietli klamkÚ, zamek i dzwonek
– a takĝe przybysza, który do nas chce wejĂÊ
wieczorem. Brama powinna mieÊ oĂwietlenie zapewniajÈce bezpieczny wjazd na posesjÚ po zmroku, dlatego czÚsto stosuje siÚ do
tego celu silne reflektory halogenowe.
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fot. Praktiker

fot. Hydro-Pomp

PamiÚtajmy, ĝe im krótsza jest Ăcieĝka, tym niĝsze powinny byÊ znajdujÈce
siÚ przy niej latarnie

p
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Podjazd do garaĝu
Nie musi byÊ tak intensywnie oĂwietlony jak brama wjazdowa. Na podjeědzie
warto zastosowaÊ oprawy najazdowe, które ukrywa siÚ w nawierzchni. Ich górnÈ
powierzchniÚ licuje siÚ z poziomem podjazdu. ½ródïem Ăwiatïa sÈ w nich najczÚĂciej diody. Wjazd do garaĝu powinien byÊ
oĂwietlony lampÈ, która
daje intensywne Ăwiatïo od razu po wïÈczeniu, a zatem
wyposaĝonÈ
w ĝarówkÚ
tradycyjnÈ lub halogenowÈ.
Oprawa najazdowa
wykonana ze stali. Jest
mocna, wytrzymaïa na
nacisk i wodoszczelna

Schody i wejĂcie do domu
½ródïo Ăwiatïa powinno byÊ tak skierowane na podest, klamkÚ i zamek, by uïatwiaÊ odnalezienie w torebce kluczy
i oĂwietlaÊ osobÚ stojÈcÈ przed drzwiami.
Oprawy moĝna instalowaÊ bezpoĂrednio
nad drzwiami (kinkiety) lub w zadaszeniu
(tu moĝemy zastosowaÊ tzw. plafonierÚ lub
lampÚ wiszÈcÈ).
TabliczkÚ z numerem domu moĝna podĂwietliÊ reflektorkiem na wysiÚgniku lub
zaïoĝyÊ wodoszczelnÈ lampkÚ przystosowanÈ do naklejania liter.
Schody wymagajÈ zawsze dobrego
oĂwietlenia: takiego, by nie tworzyïy siÚ na

nich cienie, przez które nie widaÊ poszczególnych stopni. Do oĂwietlenia niskich schodów najczÚĂciej wystarczÈ ěródïa Ăwiatïa przy drzwiach wejĂciowych.
Wysokie wymagajÈ osobnego oĂwietlenia:
oprawy moĝna wtedy zamontowaÊ w samych stopniach (Ăwiateïka ïadnie je zaakcentujÈ), moĝna teĝ umieĂciÊ oprawy
w murowanej balustradzie lub zamontowaÊ lampy na sïupkach.
Elewacja
Przez umiejÚtne oĂwietlenie elewacji moĝna wyeksponowaÊ jej najatrakcyjniejsze
detale, uwypukliÊ fakturÚ lub nawet uzyskaÊ efekty iluzjonistyczne. Nie trzeba
w tym celu oĂwietlaÊ caïej elewacji, lecz

fot. Osram

Przy wejĂciu na posesjÚ warto zainstalowaÊ dla bezpieczeñstwa lampy z czujnikiem ruchu, które zapalÈ siÚ, gdy ktoĂ bÚdzie obok nich przechodziï. Czujnik musi
byÊ tak dobrany i umieszczony, by rzeczywiĂcie reagowaï na ruch w interesujÈcym
nas obszarze, ale jego czuïoĂÊ nie powinna
byÊ zbyt wysoka, by nie reagowaï niepotrzebnie na maïe zwierzÚta.

Wodoszczelna lampa solarna przystosowana do naklejenia numeru domu

Schody warto oĂwietliÊ osobno, na przykïad
lampkami zamontowanymi w elewacji domu

½ródïa Ăwiatïa
Do staïego oĂwietlenia naleĝy stosowaÊ energooszczÚdne ěródïa Ăwiatïa, bo zuĝywajÈ one
kilkakrotnie mniej energii w porównaniu ze zwykïymi ĝarówkami. Do energooszczÚdnych
ěródeï Ăwiatïa naleĝÈ:
ĝarówki halogenowe – bardzo dobrze oddajÈ barwy oĂwietlanych obiektów, ale powodujÈ duĝe kontrasty Ăwietlne, bo skupiajÈ strumieñ Ăwiatïa, czemu sprzyja niewielka powierzchnia ĝarówki;
Ăwietlówki kompaktowe – sÈ przydatne w miejscach wymagajÈcych równomiernego
i intensywnego oĂwietlenia. Na mrozie energooszczÚdne Ăwietlówki ĂwiecÈ o wiele sïabiej;
diody elektroluminescencyjne – LED – sÈ bardzo trwaïe, sïuĝÈ gïównie jako oĂwietlenie dekoracyjne. MogÈ dawaÊ Ăwiatïo biaïe lub barwne.
Inne ěródïa Ăwiatïa stosowane w ogrodzie to takĝe:
ĝarówki zwykïe – majÈ sïabÈ skutecznoĂÊ ĂwietlnÈ, a koszt ich eksploatacji jest wysoki.
Moĝna je stosowaÊ tam, gdzie bÚdÈ Ăwieciïy przez krótki czas;
rtÚciówki wysokoprÚĝne – ěle oddajÈ barwy, ale w ich Ăwietle bardzo dobrze wyglÈda
zieleñ ogrodowa (dziÚki temu, ĝe w ich widmie jest maïo czerwieni);
sodówki niskoprÚĝne – ich Ăwiatïo jest ĝóïtopomarañczowe, w zwiÈzku z tym faïszuje
barwy oĂwietlanych obiektów, ale... atrakcyjnie wyglÈdajÈ oĂwietlone nim mury ogrodzeniowe i elewacje z czerwonej cegïy i piaskowca. ¥wiatïo tej barwy jest najlepiej widoczne
we mgle i deszczu, doskonale sprawdza siÚ wiÚc jako oĂwietlenie bramy wjazdowej na posesjÚ. Sodówek niskoprÚĝnych nie naleĝy ïÈczyÊ z czujnikiem ruchu, bo zimna lampa potrzebuje okoïo 10 minut na osiÈgniÚcie peïnej jasnoĂci. MogÈ za to wspóïpracowaÊ z czujnikiem zmierzchowym;
sodówki wysokoprÚĝne – dajÈ ciepïe Ăwiatïo z przewagÈ czerwieni i ĝóïci, w którym
dobrze wyglÈdajÈ obiekty z piaskowca i cegïy ceramicznej. Sodówek uĝywa siÚ takĝe
w szklarniach i oranĝeriach do doĂwietlania roĂlin.
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fot. Spotline

FakturÚ elewacji uwypukli strumieñ Ăwiatïa
skierowany równolegle do Ăciany budynku. Warto
tak oĂwietliÊ elewacjÚ z ïupanej cegïy silikatowej,
kamienia czy nieotynkowanej cegïy ceramicznej,
niewskazane jest to natomiast w przypadku elewacji
otynkowanych na gïadko, bo ujawni to wszystkie
usterki tynku

wybraÊ kilka elementów wartych zaakcentowania.
W oĂwietlaniu elewacji warto zachowaÊ
umiar i nie kierowaÊ go na okna, tylko na
Ăciany, bo niektórym osobom nawet niezbyt silne Ăwiatïo za oknem zakïóca sen.
½ródïa oĂwietlajÈce fasadÚ domu nie muszÈ mieÊ duĝej mocy.
Do oĂwietlania elewacji moĝna zastosowaÊ:
reflektorki halogenowe w podsufitce
– najlepsze rozwiÈzanie w domach z okapem, lub
kinkiety – jeĂli dach nie ma okapu,
oprawy umieszczane w pobliĝu Ăcian
domu,
reflektory ustawiane na trawniku w pobliĝu domu – ze Ăwiatïem skierowanym na
wybrany fragment elewacji.
Taras
JeĂli jest zadaszony, moĝna oĂwietlaÊ go
lampÈ zawieszonÈ nad stoïem lub reflektor-
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¥cieĝki
¥wiatïo moĝe padaÊ z doïu: w tym celu specjalne oprawy naleĝy umieĂciÊ w trawniku.
Moĝna teĝ oĂwietliÊ ĂcieĝkÚ od góry, ustawiajÈc po obu jej stronach lampy na sïupkach.
Lampy na niskich sïupkach majÈ wysokoĂÊ do 50 cm, na wyĝszych – do 170 cm.
Lampy niskie najczÚĂciej majÈ podstawÚ zakoñczonÈ ostrzem, które wbija siÚ w grunt.
Zarówno lampy niskie, jak i wysokie moĝna mocowaÊ w fundamentach betonowanych
na miejscu, w gotowych fundamentach (np.
z bloczków betonowych) bÈdě przykrÚciÊ do
utwardzonej nawierzchni, np. z kostki brukowej. W fundamencie betonowanym na miejscu umieszcza siÚ rurkÚ osïonowÈ (peszel) do
przeprowadzenia kabla i przygotowuje otwory pod koïki rozporowe. W gotowych fundamentach lub elementach nawierzchni wywierca siÚ otwory do przeprowadzenia kabli
i wïoĝenia koïków rozporowych (jeĝeli nie
byïy one wczeĂniej przygotowane).
Do oĂwietlania duĝych ogrodów moĝna zastosowaÊ 2–3 metrowe latarnie, które
równomiernie oĂwietlajÈ doĂÊ duĝÈ przestrzeñ. Ich Ăwiatïo nie wydobywa jednak
z mroku pojedynczych obiektów. Ze wzglÚdu na ciÚĝar i wysokoĂÊ latarni, trzeba je
mocowaÊ w solidnym fundamencie zatapianymi w betonie Ărubami. Latarnie mogÈ
mieÊ oprawy do wkrÚcania zwykïych ĝarówek, Ăwietlówek kompaktowych lub halo-

fot. Milantex

fot. Milantex

kami montowanymi w daszku. Do oĂwietlenia tarasu niezadaszonego moĝna zastosowaÊ kinkiety, oprawy najazdowe wpuszczane w podïogÚ lub niskie lampy montowane w posadzce lub na trawniku przy
tarasie.

Kinkiet moĝe sïuĝyÊ do oĂwietlania elewacji,
tarasu oraz wejĂcia do domu

genowych ěródeï Ăwiatïa. Zasilane sÈ prÈdem o napiÚciu 230 V.
RoĂliny i detale architektoniczne
PlanujÈc umiejscowienie lamp, zwróÊmy
uwagÚ, by oĂwietlane obiekty nie rzucaïy
plÈtaniny cieni na ĂcianÚ domu.
Do oĂwietlania roĂlin i detali architektonicznych najczÚĂciej stosuje siÚ reflektorki.
Moĝna je przytwierdziÊ do Ăciany budynku,
przykrÚciÊ Ărubami do nawierzchni utwardzonej albo fundamentu lub wbiÊ ostrzem
w grunt. JeĂli to moĝliwe, warto je zamaskowaÊ roĂlinami.
Oczko wodne. Moĝe byÊ oĂwietlane lampami ustawionymi na brzegu i ukrytymi w zieleni lub teĝ podwodnymi albo pïywajÈcymi reflektorkami (mocowanymi
do niezatapialnych podstaw z tworzywa
sztucznego). Wszystkie muszÈ mieÊ hermetyczne obudowy, przeznaczone do kontaktu z wodÈ. Oprawa zanurzona w oczku wod-

Z czego oprawy?
Oprawy wykonuje siÚ z tworzyw sztucznych, aluminium, stali lub ĝeliwa, zwykle majÈ teĝ
elementy szklane.
Z tworzyw sztucznych. SÈ tanie i bardzo lekkie, jednak niezbyt odporne na uszkodzenia mechaniczne, a na mrozie stajÈ siÚ bardzo kruche i ïatwiej je wówczas uszkodziÊ.
Tworzywa gorszej jakoĂci odbarwiajÈ siÚ w wyniku dïugotrwaïego dziaïania sïoñca.
Aluminiowe. SÈ lekkie i odporne na korozjÚ, zwïaszcza gdy aluminium jest anodowane,
czyli pokryte warstwÈ tlenku. Ich wytrzymaïoĂÊ jest wiÚksza niĝ opraw z tworzyw.
Stalowe. SÈ ciÚĝsze od tych obydwu poprzednich i odporniejsze od nich na uszkodzenia.
Stal, z wyjÈtkiem nierdzewnej, jest podatna na korozjÚ, dlatego te oprawy, które bÚdÈ naraĝone na uszkodzenia, powinny mieÊ powïokÚ zabezpieczajÈcÈ (np. z nakïadanego w kilku
warstwach lakieru), gdyĝ w miejscach, gdzie zostanÈ uszkodzone, szybko pojawi siÚ rdza.
¿eliwne. Oprawy te to zwykle masywne, odporne na korozjÚ odlewy. Z ĝeliwa najczÚĂciej
wykonuje siÚ wysokie latarnie ogrodowe.
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OĂwietlenie ogrodu
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wonawym jest natomiast przydatne w ogrodach zimowych, bo przedïuĝa roĂlinom zbyt
krótki dzieñ i przyspiesza ich kieïkowanie:
w takiej roli najlepiej sprawdzajÈ siÚ sodówki wysokoprÚĝne.

m

nym powinna byÊ zasilana bardzo niskim
napiÚciem z transformatora bezpieczeñstwa.
Lampy pïywajÈce lub zatapialne z niezaleĝnie zasilanymi róĝnobarwnymi diodami
umoĝliwiajÈ dowolne zmiany barwy Ăwiatïa. FontannÚ moĝna podĂwietliÊ gotowym
zestawem lamp podwodnych, które przymocowuje siÚ do podstawy fontanny na staïe lub na obracajÈcych siÚ wokóï niej ramionach. Montuje siÚ je w koszu filtra pompy
lub w uchwycie do dyszy fontannowej.
RoĂliny. W oĂwietlaniu roĂlin bardzo
waĝna jest barwa Ăwiatïa. Bardzo korzystnie wyglÈdajÈ roĂliny w Ăwietle o niebieskim odcieniu, ale niestety przyciÈga ono
owady nocne (zwïaszcza Ăwiatïo energoosz-

fot. Praktiker

OĂwietlenie zewnÚtrzne moĝe wydobywaÊ
z mroku nie tylko obiekty architektoniczne, jak oczko
wodne, fontanna, kaskada czy rzeěba ogrodowa, ale
takĝe sylwetki roĂlin

Projekt oĂwietlenia
Zaprojektowanie funkcjonalnego i efektownego oĂwietlenia otoczenia domu wymaga doĂwiadczenia i wyobraěni. Ogród wyglÈda
bowiem zupeïnie inaczej w róĝnych porach roku, zmienia siÚ teĝ
z biegiem lat. Projekt oĂwietlenia dobrze jest wiÚc powierzyÊ architektowi krajobrazu projektujÈcemu ogród.
Projektant moĝe przygotowaÊ komputerowe
wizualizacje róĝnych wariantów oĂwietlenia, uwzglÚdniajÈce takĝe zmianÚ pór roku.
Projekt oĂwietlenia trzeba skonsultowaÊ
z elektrykiem, który zadba o to, by instalacja
byïa racjonalnie zaprojektowana i bezpieczna. JeĂli ěródeï Ăwiatïa wokóï domu i w ogrodzie ma byÊ bardzo duĝo, projekt lepiej powierzyÊ inĝynierowi-oĂwietleniowcowi
z doĂwiadczeniem przy iluminacji obszarów
zieleni.
fot. Kanlux

fot. Brilux

Reflektorki
sÈ czÚsto stosowane
do oĂwietlania roĂlin
i architektury,
bo moĝna ustawiÊ
kierunek rzucanego
przez nie Ăwiatïa.
MuszÈ mieÊ jednak
hermetyczne
obudowy i oprawy
odporne na
uderzenia

czÚdnych Ăwietlówek rurowych lub kompaktowych i rtÚciówek wysokoprÚĝnych),
wskutek czego czÚsto ginÈ one od zetkniÚcia
z rozgrzanÈ powierzchniÈ lampy. W zwiÈzku z tym wiele opraw do oĂwietlenia zewnÚtrznego jest przystosowanych do ěródeï
Ăwiatïa o barwie przesuniÚtej ku czerwieni. Poniewaĝ zieleñ
w takim Ăwietle nie wyglÈda zbyt korzystnie,
lepiej stosowaÊ go tylko przy tarasie i grillu.
OĂwietlenie
o odcieniu czerSolarna lampa pïywajÈca do oczka wodnego.
Klosz w postaci kuli z tworzywa sztucznego

Instalacja elektryczna
Instalacja oĂwietlenia zewnÚtrznego musi
speïniaÊ ostrzejsze warunki bezpieczeñstwa niĝ instalacja wewnÈtrz budynku, bo
poraĝenie prÈdem elektrycznym jest o wiele
groěniejsze, gdy stoimy bezpoĂrednio na ziemi, a i same instalacje sÈ w wiÚkszym stop-

Czujnik ruchu przy lampie ogrodowej moĝe
obejmowaÊ zasiÚgiem obszar w promieniu 5–15 m

Sterowanie oĂwietleniem

WïÈcznik z programatorem czasu. Umoĝliwia nastawianie godziny, o której
oĂwietlenie ma byÊ wïÈczone i wyïÈczone. Nie moĝna ich „oszukaÊ” tak jak czujnika zmierzchowego, którego sondÚ moĝna oĂwietliÊ i w ten sposób spowodowaÊ wyïÈczenie oĂwietlenia.
Instalacja inteligentna umoĝliwia programowanie czasu Ăwiecenia lamp,
tworzenie scen Ăwietlnych oraz sterowanie Ăwiatïem z kaĝdego miejsca
w domu, a takĝe przez Internet czy komórkÚ.

fot. Lange ukaszuk

OĂwietlenie ogrodu warto wyposaĝyÊ w urzÈdzenia, które bÚdÈ sterowaÊ
jego dziaïaniem i zapewniÈ oszczÚdne zuĝywanie energii elektrycznej. Oto ich
rodzaje.
Czujniki:
ruchu: gdy w strefie wokóï lampy znajdzie siÚ czïowiek lub pojazd, lampa
wïÈczy siÚ i bÚdzie go oĂwietlaÊ przez zaprogramowany czas (od 5 sekund do
4 minut).
zmierzchowe: wïÈczajÈ lampy, gdy zapadnie zmrok i wyïÈczajÈ je, gdy wstaje
dzieñ. Czujnik mierzy natÚĝenie Ăwiatïa, nie moĝe byÊ wiÚc usytuowany w cieniu
czy w strefie oĂwietlanej przez innÈ lampÚ.

BUDUJEMY DOM

BD7-8_oswietlenie_ogrodu.indd 205

7–8/2010

205

2010-06-26 16:26:11

Ogrody

fot. Praktiker

Lampy z bateriÈ sïonecznÈ
Lampy z ogniwami fotowoltaicznymi nie wymagajÈ zasilania z instalacji
elektrycznej, bo w ciÈgu dnia pozyskujÈ energiÚ Ăwiatïa sïonecznego i magazynujÈ jÈ, a nastÚpnie wykorzystujÈ do zasilania diod elektroluminescencyjnych. Takie lampy sÈ najczÚĂciej niskie i wbija siÚ je w grunt.
Ze wzglÚdu na maïÈ powierzchniÚ ogniw nie sÈ one w stanie zapewniÊ silnego Ăwiatïa, a wiÚc mogÈ sïuĝyÊ tylko jako oĂwietlenie dekoracyjne lub wskazujÈce przebieg Ăcieĝki. Akumulatory takich lamp sÈ czÚsto niskiej jakoĂci i juĝ
po jednym lub dwóch sezonach tracÈ pojemnoĂÊ, czyniÈc lampÚ bezuĝytecznÈ, bo wymiana akumulatorów nie
Reflektor solarny
jest opïacalna.
z podstawÈ zakoñczonÈ ostrzem, które wbija siÚ w grunt

Moĝna oĂwietliÊ ogród za 1–2 tys. zï, ale markowe oĂwietlenie bÚdzie kosztowaÊ nawet 9 tys. zï
niu naraĝone na zniszczenie przez wilgoÊ,
wodÚ deszczowÈ i gruntowÈ oraz dziaïanie
mrozu czy uszkodzenia mechaniczne w czasie prac ogrodniczych.
Najbezpieczniejsze jest zasilanie lamp
ogrodowych prÈdem o bardzo niskim napiÚciu nieprzekraczajÈcym 24 V. Jednak
przystosowane sÈ do tego praktycznie tylko te lampy, w których ěródïem Ăwiatïa sÈ
ĝarówki halogenowe lub diody elektroluminescencyjne. Oprócz tego, ze wzglÚdów
bezpieczeñstwa, lampy te muszÈ byÊ zasilane przez specjalny transformator bezpieczeñstwa, w którym uzwojenia pier-

INFO RYNEK

wotne i wtórne sÈ rozdzielone, co daje
pewnoĂÊ, ĝe w czÚĂci instalacji za transformatorem nie pojawi siÚ napiÚcie 230 V.
Transformator umieszcza siÚ wewnÈtrz budynku, by byï zabezpieczony przed wpïywami atmosferycznymi. Taka instalacja
bardzo niskiego napiÚcia nie wymaga dodatkowych zabezpieczeñ, a zasilaÊ z niej
moĝna nawet ěródïa Ăwiatïa w basenie czy
oczku wodnym (oczywiĂcie umieszczone
w wodoszczelnych oprawach).
Do zasilania wielu rodzajów lamp niezbÚdny jest prÈd o napiÚciu 230 V. Instalacja
o takim napiÚciu uïoĝona na zewnÈtrz bu-

dynku musi byÊ zabezpieczona odrÚbnym
wyïÈcznikiem nadprÈdowym oraz róĝnicowoprÈdowym o prÈdzie zadziaïania nie
wiÚkszym niĝ 30 mA. Czasem stosuje siÚ
nawet wyïÈczniki o czuïoĂci 15 mA. Ich
dziaïanie trzeba sprawdzaÊ za pomocÈ przycisku „test” nie rzadziej niĝ raz w miesiÈcu.
Warto umieĂciÊ w ogrodzie odpowiednio
zabezpieczone gniazda, z których bÚdzie
moĝna zasiliÊ kosiarkÚ, piïÚ lub elektryczny grill.
GruboĂÊ kabli do instalacji oĂwietlenia
zewnÚtrznego powinien dobraÊ elektryk,
uwzglÚdniajÈc przyszïy pobór mocy.
Kable ukïadane w ziemi majÈ specjalnÈ izolacjÚ, odporniejszÈ niĝ majÈ przewody ukïadane w pomieszczeniach.
Przewody czasem osïania siÚ specjalnymi rurkami, zwïaszcza w miejscach, gdzie
mogÈ zostaÊ uszkodzone przez korzenie roĂlin. Rurka umoĝliwia teĝ wymianÚ kabla
bez niszczenia korzeni roĂlin.
GïÚbokoĂÊ ukïadania kabli powinna wynosiÊ minimum 0,5 m. Umieszczone pïycej
mogïyby zostaÊ ïatwo uszkodzone podczas
prac w ogrodzie. Kable najlepiej zasypaÊ
piaskiem (nigdy ziemiÈ z kamieniami lub
gruzem). 10 cm ponad kablem umieszcza
siÚ pas specjalnej niebieskiej folii. DziÚki
temu nawet po latach nie uszkodzimy przewodu, jeĂli trzeba bÚdzie wykonaÊ na dziaïce wykop.

Ile kosztujÈ lampy ogrodowe?

LAMPA SOLARNA
Z podstawÈ zakoñczonÈ ostrzem, które wbija siÚ
w grunt
producent: Praktiker
model: Lampa solarna 57 cm
wysokoĂÊ: 57 cm
materiaï: stal nierdzewna
ok. 30
zï

ok. 45
zï *

KINKIET
Wyposaĝony w czujnik wykrywajÈcy ruch w promieniu do
3 m oraz pod kÈtem 140°
producent: Kanlux
model: EDEN EL-25
wys. × Ăred.: 27 × 6 cm
materiaï: obudowa – blacha
stalowa, klosz – szkïo
ok. 127
zï *

1375
zï

LAMPA STOJkCA
Wyposaĝona w energooszczÚdne ěródïa Ăwiatïa LED
(jeden rzÈd diod)
producent: Apollo
model: ELIPTIC-13
wysokoĂÊ: 30 cm
materiaï: stal nierdzewna
* W cenie zestaw Ărub montaĝowych

LAMPA STOJkCA
O zwiÚkszonej odpornoĂci na wodÚ bryzgajÈcÈ
i kurz. ½ródïo Ăwiatïa
ledowe w kolorze
ciepïym
producent: Spotline
model: Sewilla
wysokoĂÊ: 16 cm
materiaï: aluminium

ok. 96
zï

REFLEKTOR
HALOGENOWY
Wodoszczelna oprawa do
oczka wodnego
producent: Brilux
model: EMUR 10B
Ărednica: 8,5 cm
materiaï: korpus i kratka
– stop aluminiowy,
uchwyt – stal

LAMPA STOJkCA
Na jedno lub dwa ěródïa
Ăwiatïa
producent: PSM
Lighting
model: Cuba
wysokoĂÊ: 45, 65, 85 cm
materiaï: aluminium
ok.
2360
zï
– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
APOLLO
BRILUX
HYDRO-POMP
KANLUX

22 878 33 81
22 756 64 15
61 285 67 71
32 388 74 10

pl
BD7-8_oswietlenie_ogrodu.indd 206

www.apollolighting.pl
www.brilux.pl
www.hydro-pomp.com.pl
www.kanlux.pl

LANGE UKASZUK
MILANTEX
OSRAM
SPOTLINE

71 398 08 61
22 844 34 41
22 651 78 69
22 722 49 75

www.langelukaszuk.pl
www.milantex.pl
www.osram.com.pl
www.spotline.pl

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!
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