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OĂwietlenie
zewnÚtrzne
Joanna DÈbrowska

Dobrze oĂwietlona
przestrzeñ wokóï
domu zapewnia bezpieczeñstwo, bo
odstrasza zïodziei,
a gra Ăwiateï rozĂwietlajÈca ogród podkreĂla
najatrakcyjniejsze jego
elementy.
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Bezpiecznie
i nastrojowo
Zanim zaczniemy rozmieszczaÊ lampy wokóï domu i w ogrodzie, trzeba wszystko
dobrze zaplanowaÊ. A ĝe nieïatwo przewidzieÊ, jak oĂwietlenie bÚdzie wyglÈdaïo,
najlepiej zleciÊ zaprojektowanie instalacji architektowi zieleni, który aranĝuje nam
ogród. Po zatwierdzeniu przez nas projektu powinien go zweryfikowaÊ elektryk
z uprawnieniami. Architekt przygotuje projekt ogrodu z zaznaczonymi drzewami,
krzewami, rabatami i wyznaczonymi Ăcieĝkami, które chcemy podĂwietliÊ. Warto
poprosiÊ go o przedstawienie wizualizacji kilku wersji oĂwietlenia. BÚdziemy mogli na komputerze obejrzeÊ róĝne warianty ustawienia lamp, porównaÊ efekty Ăwietlne, zaproponowaÊ zmiany i wybraÊ najlepsze rozwiÈzanie.
Waĝne jest, by o oĂwietleniu pomyĂleÊ juĝ na etapie projektowania ogrodu, a kable elektryczne poprowadziÊ przed jego zaïoĝeniem, ĝeby potem nie niszczyÊ rabat
i nawierzchni Ăcieĝek.
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fot. Apollo

OĂwietlenie zewnÚtrzne

WejĂcie do domu
moĝe oĂwietlaÊ
lampa wiszÈca
zamocowana do
zadaszenia

Gdzie instalowaÊ oĂwietlenie?
WejĂcie do domu. Lampa przy wejĂciu do
domu uïatwia odnalezienie w torebce kluczy, oĂwietla teĝ osobÚ stojÈcÈ przed drzwiami, a odpowiednio oĂwietlony numer domu
szczególnie doceniÈ goĂcie. Dobre oĂwietlenie wejĂcia powinno teĝ odstraszyÊ zïodzieja. JeĂli jest zadaszone, moĝemy zastosowaÊ
lampÚ wiszÈcÈ np. w ksztaïcie latarni zawieszonej na ïañcuchu lub zamontowaÊ kinkiety. ¥wiatïo skierujmy tak, aby padaïo na
klamkÚ i zamek, a takĝe dobrze oĂwietlaïo
podest wejĂciowy.
Elewacja. Aby ěródïa Ăwiatïa nie oĂlepiaïy domowników, powinny byÊ kierowane
na Ăciany budynku, a nie na okna. ElewacjÚ
moĝemy oĂwietliÊ, mocujÈc bezpoĂredĂc
nio do Ăciany
kinkiety i ustawiajÈc na traKinkiety mocowane do Ăciany nie tylko oĂwietlÈ
elewacjÚ, ale równieĝ przestrzeñ przed domem.
Modele wykonane z kutego ĝeliwa bÚdÈ najlepiej
pasowaïy do budynku o niezbyt nowoczesnej
architekturze

wie w pobliĝu domu reflektorki ze Ăwiatïem
skierowanym na wybrany fragment elewacji. ½ródïa Ăwiatïa, najczÚĂciej reflektorki halogenowe, moĝna teĝ zainstalowaÊ pod
okapem dachu lub w górnych partiach Ăciany zewnÚtrznej.
¥cieĝki. OĂwietlenie traktów powinno byÊ skierowane do doïu, by nie oĂlepiaïo przechodniów. ¥cieĝki oĂwietla siÚ niskimi stojÈcymi sïupkami do 50 cm, wyĝszymi
sïupkami do 170 cm lub wysokimi latarniami.
Niskie sïupki najczÚĂciej sprzedawane sÈ
na podstawach zakoñczonych ostrzem, które wbija siÚ w grunt. Moĝna teĝ mocowaÊ
je do fundamentu (gotowego lub betonowanego na miejscu) lub do utwardzonej nawierzchni.
CiÚĝsze sïupki metalowe oraz wysokie
lampy montuje siÚ w gotowych fundamentach (np. z bloczków betonowych) albo podstawach wykonanych na miejscu z betonu
lub teĝ przykrÚca do utwardzonej nawierzchni: pïyt chodnikowych czy kostki brukowej.
W gotowych fundamentach lub elementach
nawierzchni wywierca siÚ otwory do przeprowadzenia kabli i wïoĝenia koïków rozporowych (jeĝeli nie byïy one przygotowane
wczeĂniej). W podstawach betonowanych na
miejscu umieszcza siÚ rurkÚ osïonowÈ (peszel) do przeprowadzenia kabla i przygotowuje otwory pod koïki rozporowe.
Latarnie o wysokoĂci 2–3 m stosuje siÚ do
oĂwietlania duĝych ogrodów. Ze wzglÚdu na
ciÚĝar i wysokoĂÊ trzeba je umieszczaÊ na
solidnym fundamencie. MogÈ mieÊ oprawÚ
do wkrÚcania zwykïych ĝarówek, Ăwietlówek kompaktowych lub halogenowych ěródeï Ăwiatïa. Zasilane sÈ prÈdem o napiÚciu
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OĂwietlenie numeru domu to wskazówka dla
goĂci, odwiedzajÈcych nas wieczorowÈ porÈ
d
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ostrze

Niskie sïupki mocuje siÚ do gotowych
bloczków fundamentowych (a), do
betonowego fundamentu wykonanego
na miejscu montaĝu (b), do utwardzonej
nawierzchni np. z kostki brukowej (c) lub,
jeĂli sïupki sÈ wyposaĝone w podstawÚ
zakoñczonÈ ostrzem, wbija siÚ je w grunt (d)
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ElektrycznoĂÊ i oĂwietlenie

Przed zakupem lamp ogrodowych warto
sprawdziÊ, jakim napiÚciem mogÈ byÊ
zasilane i czy da siÚ w nich zastosowaÊ
energooszczÚdne ěródïa Ăwiatïa

a
beton

podsypka
ĝwirowa

230 V. NajczÚĂciej montuje siÚ je do masztów
za pomocÈ zatapianych w betonie Ărub.
Ze wzglÚdów bezpieczeñstwa przy wejĂciu na posesjÚ warto zainstalowaÊ lampy
z czujnikami ruchu, które zapalajÈ siÚ, gdy
ktoĂ przechodzi obok nich.
Podjazdy i schody. Schody powinno siÚ
oĂwietlaÊ tak, by na stopniach nie tworzyïy siÚ cienie, bo mogïoby to groziÊ upadkiem. Do oĂwietlenia podjazdów najczÚĂciej stosuje siÚ oprawy

b
podsypka
ĝwirowa
grunt

fot. Spotline

fot. Paulmann
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Oprawy najazdowe montuje siÚ
w utwardzonej (betonowej) nawierzchni (a)
lub w gruncie (b)

najazdowe. SÈ odporne na uderzenia i po
wiÚkszoĂci z takich lamp moĝna jeědziÊ samochodem (jeĂli producent dopuĂciï takie
obciÈĝenie). Umieszcza siÚ je w szczelnych
i mocnych stalowych oprawach. NadajÈ siÚ
równieĝ do podĂwietlania oczek wodnych
(sÈ wodoszczelne). Podjazd i zejĂcie do piwnicy moĝna zaznaczyÊ równieĝ lampami
lub diodami LED montowanymi w nawierzchni.
Taras. JeĂli jest zadaszony, moĝna oĂwietlaÊ go lampÈ zawieszonÈ nad stoïem lub reflektorkami montowanymi w daszku.
Do oĂwietlenia tarasu niezadaszonego moĝna zastosowaÊ niskie sïupki ogrodowe zamontowane
w posadzce, trawniku lub na rabatach, a takĝe kinkiety mocowane do
Ăciany oraz niewysokie sïupki lub oprawy najazdowe wpuszczane w podïogÚ.
Oczko wodne. Moĝe byÊ oĂwietlane lampami ustawionymi na brzegu i ukrytymi
w zieleni lub podwodnymi albo pïywajÈcymi reflektorkami. Wszystkie muszÈ mieÊ
hermetyczne obudowy, przeznaczone do
kontaktu z wodÈ. Lampy pïywajÈce to klosze z tworzywa, najczÚĂciej w postaci kul,
mocowane do niezatapialnych podstaw

Na podjeědzie do domu i garaĝu nalepiej
zainstalowaÊ czujniki ruchu, reagujÈce na
zbliĝajÈcy siÚ samochód

Oprawy najazdowe wytrzymujÈ obciÈĝenie
kóï samochodu, idealnie wiÚc sprawdzajÈ siÚ
na podjazdach

PlanujÈc oĂwietlenie Ăcieĝki do domu, warto
pamiÚtaÊ o zachowaniu proporcji: im krótsza
droga, tym niĝsze sïupki

¥redniej wysokoĂci sïupki zamontowane
do podïoĝa nie tylko oĂwietlajÈ minitaras, ale
równieĝ ogrodowÈ roĂlinnoĂÊ (a) i przestrzeñ
wokóï basenu (b) lub oczka wodnego (c)
a

b

Lampy z ogniwem sïonecznym wymagajÈ ïadowania na sïoñcu,
nie naleĝy wiÚc montowaÊ ich w cienistych zakÈtkach ogrodu
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PodïÈczenia do instalacji elektrycznej nie wymagajÈ
lampy zasilane energiÈ sïonecznÈ. W koszu takiej lampy
znajduje siÚ ogniwo sïoneczne, które ïaduje siÚ przez caïy
dzieñ. WiÚkszoĂÊ lamp ma czujnik zmierzchowy, zapalajÈ
siÚ wiÚc samoczynnie po zapadniÚciu zmroku. Caïodzienne
ïadowanie ogniwa sïonecznego przez naturalne Ăwiatïo wystarcza na Ăwiecenie przez 8 godzin w nocy. Lampy sïoneczne nie ĂwiecÈ jednak jasno, nie sÈ wiÚc efektywnym
ěródïem Ăwiatïa, a jedynie lekko rozĂwietlajÈcÈ ogrodowe
ciemnoĂci dekoracjÈ. WystarczÈ do zbudowania nastroju
lub wyznaczenia przebiegu traktu w ogrodzie.
fot. Bautech

fot. Janos

Zamiast prÈdu

7–8/2008

2008-06-27 19:35:15

fot. Oase

fot. Gardena
fot. Brilux

z tworzywa sztucznego. Oprawy przeznaczone do pracy w zanurzeniu muszÈ byÊ
zasilane niskim napiÚciem 12 lub 24 V, wymagajÈ wiÚc zastosowania transformatora.
JeĂli chcemy w oczku mieÊ podĂwietlanÈ fontannÚ, moĝemy kupiÊ gotowy zestaw
z lampami podwodnymi. SÈ one przymocowane 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, detale architektoniczne. Do ich
oĂwietlania stosuje siÚ najczÚĂciej reflektorki umieszczane bezpoĂrednio na ziemi lub niewysokich podstawach, umoĝliwiajÈce zmianÚ kierunku padania Ăwiatïa.
Warto je umocowaÊ tak, by byïy zamaskowane roĂlinami. Moĝna je zamontowaÊ
do Ăciany elewacji lub ustawiÊ na trawie
– na ostrzu wbijanym w grunt lub przykrÚciÊ Ărubami do utwardzonego podïoĝa albo fundamentu. Reflektory najczÚĂciej
umieszcza siÚ na podsypce ĝwirowej i otacza ĝwirem lub betonem. MuszÈ mieÊ hermetyczne obudowy i oprawy odporne na
uderzenia. MogÈ byÊ zasilane napiÚciem
niskim lub sieciowym.

Efektownie podĂwietlona wodna kaskada
doda ogrodowi wyjÈtkowego uroku

Instalacja elektryczna
Od tego, jakim napiÚciem (12, 24 czy 230 V)

W ogrodzie warto teĝ zaplanowaÊ miejsca na
sïupki z gniazdkami elektrycznymi (z zabezpieczeniem co najmniej IP44), do których bÚdzie
moĝna podïÈczyÊ kosiarkÚ i oĂwietlenie choinki

fot. Milantex

Oprawy oĂwietleniowe umieszczone w oczku
bÚdzie zasilane oĂwietlenie ogrodowe, zalewodnym muszÈ mieÊ klasÚ ochronnoĂci
elektrycznej III i stopieñ szczelnoĂci IP68
ĝy dopuszczalna moc lamp oraz moĝliwoĂÊ

Do eksponowania dekoracyjnych
roĂlin lub detali ogrodu
najczÚĂciej stosuje siÚ reflektorki
z moĝliwoĂciÈ regulowania kÈta
padania Ăwiatïa

fot. Wirtua Garden
fot. Brilux
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podïÈczania do instalacji zewnÚtrznej dodatkowych urzÈdzeñ, np. elektronarzÚdzi
ogrodowych lub grilla elektrycznego.
Instalacja niskiego napiÚcia
Niskie napiÚcie, czyli 12 lub 24 V, jest korzystne tylko na niewielkich dziaïkach,
z kilkoma punktami oĂwietleniowymi rozmieszczonymi na przykïad wzdïuĝ dojĂcia
do budynku.
Do wykonania takiej instalacji moĝna uĝyÊ
dowolnego kabla i uïoĝyÊ go w gruncie na dowolnej gïÚbokoĂci i w dowolny sposób. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas
prac w ogrodzie kabel warto umieĂciÊ w karbowanej rurce ochronnej. Przekrój ĝyï w przewodzie naleĝy dobraÊ do dïugoĂci instalacji
oraz jej obciÈĝenia. Liczba ĝyï zaleĝy od tego,
iloma obwodami bÚdziemy chcieli niezaleĝnie
sterowaÊ. W miejscach przewidzianych do zamontowania lamp przewody wyprowadza siÚ
ponad grunt na wysokoĂÊ okoïo 1 m.
Instalacja z napiÚciem sieciowym
Zasilanie oĂwietlenia napiÚciem sieciowym 230 V jest wskazane na duĝych posesjach, na których planowane sÈ liczne ěródïa Ăwiatïa.
Na takÈ instalacjÚ trzeba uĝyÊ kabla o odpornoĂci napiÚciowej izolacji do 1 kV (symbol YKY) i przekroju ĝyï – 2,5 mm2.
Kable ukïada siÚ w wykopie na gïÚbokoĂci
70 cm. Do zasilania pojedynczego obwodu
wystarczy kabel trójĝyïowy, ale do zasilania
trzech obwodów konieczny bÚdzie piÚcioĝyïowy. JeĂli w jednym obwodzie skïadajÈcym
siÚ z kilku lamp pierwsza i ostatnia lampa
znajdÈ siÚ w zbliĝonej odlegïoĂci od zasilania, to warto zastosowaÊ tzw. zasilanie pierĂcieniowe i przewód zasilajÈcy wszystkie te
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Wieczorne biesiadowanie umilÈ drobne lampki zawieszone na drzewach

Wygodnie i oszczÚdnie
Dla uïatwienia sterowania oĂwietleniem i tym samym oszczÚdnego zuĝywania energii elektrycznej, oĂwietlenie ogrodowe warto wyposaĝyÊ w specjalne czujniki.
Czujniki ruchu – kontrolujÈ okreĂlony obszar wokóï lampy. Gdy w tej strefie znajdzie siÚ
czïowiek lub pojazd, lampa wïÈczy siÚ i bÚdzie jÈ oĂwietlaÊ przez zaprogramowany czas (od
5 sekund do 4 minut). Praca czujnika nie ogranicza siÚ tylko do oĂwietlania drogi do domu,
ale moĝe on równieĝ „namierzaÊ” np. intruzów na terenie posesji. Czujnik obserwuje obszar
w promieniu 5–15 m, a jego maksymalny zasiÚg to najczÚĂciej 130° w pionie lub 140° w poziomie, choÊ dostÚpne sÈ równieĝ czujniki, które mogÈ obejmowaÊ 360° zarówno w pionie,
jak i w poziomie.
Czujniki zmierzchowe – wïÈczajÈ lampy, gdy zapadnie zmrok i wyïÈczajÈ je, gdy wstaje dzieñ. Taki czujnik mierzy natÚĝenie Ăwiatïa, nie moĝe byÊ usytuowany zbyt nisko ani teĝ
w cieniu czy w strefie oĂwietlanej przez lampÚ, bo wtedy jego dziaïanie bÚdzie zakïócone.
WïÈcznik z programatorem czasu – umoĝliwia nastawianie godziny, o której oĂwietlenie
ma byÊ wïÈczone i wyïÈczone. Zwykle bÚdzie to czas od zmroku do Ăwitu, jak przy zastosowaniu wïÈcznika zmierzchowego, ale wiÚksza jest moĝliwoĂÊ zmian i nie ma ryzyka, ĝe ktoĂ
niepowoïany wyïÈczy nam oĂwietlenie (np. przez podĂwietlenie sondy czujnika zmierzchowego). Zastosowanie czujników zapewnia
wiÚksze bezpieczeñstwo, wyĝszy komfort
i maksymalnÈ oszczÚdnoĂÊ energii elektrycznej.
Instalacja inteligentna – jest najwygodniejszym sposobem sterowania oĂwietleniem ogrodu. Umoĝliwia programowanie
czasu Ăwiecenia lamp i tworzenie scen
Ăwietlnych dostosowanych do okreĂlonych
sytuacji oraz sterowanie Ăwiatïem z kaĝdego miejsca w domu, a takĝe przez Internet
czy komórkÚ.
fot. Lange ukaszuk

Lampy ogrodowe najczÚĂciej majÈ oprawy
wykonane ze szkïa

Sterowanie oĂwietleniem zewnÚtrznym
za pomocÈ instalacji inteligentnej jest
najwygodniejsze. Niestety wyposaĝenie domu
w najprostszy system kosztuje kilkanaĂcie
tysiÚcy zïotych, a w najbardziej rozbudowany
– kilkadziesiÈt tysiÚcy
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fot. Praktiker

lampy uïoĝyÊ w postaci pÚtli wychodzÈcej
z punktu zasilania i powracajÈcej do niego.
DziÚki temu lampy bÚdÈ zasilane dwustronnie i w razie uszkodzenia fragmentu instalacji bÚdÈ nadal dziaïaÊ.

Seria ogrodowych lamp z diodami LED

Bezpieczeñstwo
Wszystkie, a wiÚc takĝe zewnÚtrzne obwody elektryczne muszÈ byÊ zabezpieczone w tablicy rozdzielczej wyïÈcznikami:
– nadmiarowoprÈdowym (dobranym do mocy obciÈĝenia),
– przeciwporaĝeniowym (róĝnicowoprÈdowym).
Przewody zasilajÈce oĂwietlenie powinny byÊ poprowadzone w rurkach osïonowych.
Trasa, którÈ bÚdzie prowadzony kabel zasilajÈcy poszczególne lampy, nie moĝe przebiegaÊ blisko duĝych drzew, wzdïuĝ fundamentów ani teĝ w odlegïoĂci mniejszej niĝ 80 cm od
rur wodociÈgowych.
Reflektory halogenowe montowane w podsufitce okapów lub daszków muszÈ byÊ przystosowane do montaĝu w materiaïach ïatwopalnych.
Naleĝy kupowaÊ tylko takie lampy, które majÈ wymagane oznaczenia:
– znak bezpieczeñstwa B – oznaczajÈcy, ĝe produkt speïnia wymagania polskiej normy i ma
aprobatÚ technicznÈ;
– klasÚ ochronnoĂci okreĂlajÈcÈ rodzaj izolacji elektrycznej, która oznaczana jest cyfrÈ
rzymskÈ; lampy ogrodowe powinny mieÊ II klasÚ ochronnoĂci, lampy do oczek wodnych –
klasÚ III.
– stopieñ ochrony okreĂlajÈcy szczelnoĂÊ oprawy, czyli kod IP uzupeïniony dwucyfrowÈ liczbÈ, pierwsza wartoĂÊ (od 0 do 6) oznacza pyïoszczelnoĂÊ, druga (od 0 do 8) wodoszczelnoĂÊ.

Kody IP zalecane zaleĝnie od rodzaju lamp
Rodzaj lampy

niskonapiÚciowe (12 lub 24 V)

Zalecany kod IP

IP21

zasilane napiÚciem 230 V, w zaleĝnoĂci
od ich usytuowania:
– kinkiety i lampy pod zadaszeniem

minimum IP44

– wolno stojÈce, tzw. sïupki

IB55

– najazdowe

IP65

– montowane w oczkach wodnych

IP68

Prowadzenie kabli
JeĂli w ogrodzie ma byÊ kilka obwodów
oĂwiet leniowych (na przykïad kilka wïÈczanych odrÚbnie grup lamp lub lampy zasilane róĝnym napiÚciem), to obwody te naleĝy
wyodrÚbniÊ z gïównego obwodu zasilajÈcego oĂwietlenie zewnÚtrzne i podïÈczyÊ je do
odpowiednich aparatów sterujÈcych, a do obwodów, które majÈ zasilaÊ lampy niskonapiÚciowe (na 12 lub 24 V), podïÈczyÊ transformatory i dodatkowe bezpieczniki montowane za
transformatorem (po stronie niskonapiÚciowej).
Wszystkie te urzÈdzenia i bezpieczniki
warto zamontowaÊ w oddzielnej rozdzielnicy umieszczonej np. w garaĝu, a przewody
zasilajÈce wyprowadziÊ na zewnÈtrz w rurkach poprowadzonych po Ăcianie domu.

Wybór lamp
Z metalu czy z tworzywa?
Lampy zewnÚtrzne produkuje siÚ z tworzyw sztucznych, stopów aluminium i ĝeliwa. Te z tworzyw sztucznych sÈ lekkie
i nie rdzewiejÈ – sÈ najtañsze, ale i najmniej
trwaïe. Bardziej odporne na uszkodzenia sÈ
lampy z aluminium i stali. Wysokie latarnie
ogrodowe wykonuje siÚ najczÚĂciej z ĝeliwa.
Poniewaĝ sÈ bardzo ciÚĝkie, do ich montaĝu
moĝe byÊ niezbÚdny děwig.
Oprawy wykonuje siÚ z tworzyw sztucznych (poliwÚglanu) lub szkïa odpornego na
uderzenia i wysokÈ temperaturÚ. MogÈ byÊ
przezroczyste lub matowe. MajÈ przeróĝne
ksztaïty.
Tradycyjne czy energooszczÚdne?
WybierajÈc lampy, powinniĂmy dopasowaÊ
je do oczekiwanego efektu oĂwietlania i napiÚcia, jakim majÈ byÊ zasilane, do miejsca,
w którym bÚdÈ zamontowane, i czasu, jaki
majÈ ĂwieciÊ:
ĝarówki tradycyjne – moĝna montowaÊ
tam, gdzie bÚdÈ Ăwieciïy przez krótki czas,
ěródïa energooszczÚdne: Ăwietlówki kompaktowe, halogeny, diody LED – naleĝy zainstalowaÊ do staïego oĂwietlenia, bo zuĝywajÈ
one kilkakrotnie mniej energii w porównaniu ze zwykïymi ĝarówkami.
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GALERIA

OĂwietlenie zewnÚtrzne

podajemy ceny brutto
LANGE UKASZUK, L 266
– lampa z czujnikiem ruchu

664 zï

BRILUX, FENO 13
– oprawa ogrodowa
do oczek wodnych

173 zï

KANLUX, SIVA EL-40
– stojÈca oprawa ogrodowa

132,98 zï

KANLUX, MATMA MTX-70
– naĂwietlacz
metalohalogenkowy

274,50 zï

MILANTEX, BEL SENICO CUBIX FL
– stojÈca oprawa ogrodowa

950 zï

KANLUX, EDEN EL-25
– Ăcienna oprawa ogrodowa

120,78 zï

BRILUX, FOGA KU
– Ăcienna oprawa
ogrodowa

233 zï
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OĂwietlenie zewnÚtrzne

LANGE UKASZUK, HS 152
– halogen z czujnikiem ruchu

248 zï
AURORA (ASTRO LIGHTING),
MONTPARNASSE BRONZE – kinkiet

559 zï

MILANTEX, PSM Lightning UFO
– stojÈca oprawa ogrodowa

695 zï
ES SYSTEM, SYSTEM POSTE_1
– oprawa stojÈca

1466 zï

BRILUX (ELGO), ASCAR 10B
– oprawa Ăcienna

119 zï

PAULMANN, LED 29007
– oprawa do wbudowania w podïoĝe

2970 zï

PLEXIFORM, BEL SENICO TEKA
– kinkiet

870 zï

PAULMANN, LED 99491
– oprawa najazdowa do wbudowania w podïoĝe

359 zï

PLEXIFORM, NAUTO LED
– oprawa najazdowa do wbudowania w podïoĝe

od 64 zï
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