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Oœwietlenie

Podczas doboru oœwietlenia do tak
specyficznego pomieszczenia, jakim
jest ³azienka, nale¿y kierowaæ siê nie
tylko estetyk¹ i wygl¹dem zewnêtrz-
nym opraw, ale przede wszystkim
zwracaæ uwagê na materia³, z jakiego
s¹ wykonane oraz tzw. klasê ochron-
noœci, wyra¿on¹ wspó³czynnikiem IP.
Obecnie na rynku znajduje siê wiele
ró¿nego rodzaju opraw wbudowywa-
nych, nie wszystkie jednak spe³niaj¹
kryteria wymagane do stosowania
w ³azienkach. Niezale¿nie od tego,
w jakim miejscu w ³azience zamierza-
my zamontowaæ oprawy wbudowywa-
ne, zawsze musimy pamiêtaæ o tym,
aby by³y one wykonane z materia³u
nierdzewnego (najlepiej stopu Alu-Zn),
gdy¿ jest to pomieszczenie o podwy¿-
szonej wilgotnoœci. 
Pod wzglêdem odpornoœci oprawy
wbudowywane mo¿emy podzieliæ na
4 podstawowe klasy:

IP67 – sto-
pieñ ochro-
ny przypisy-
wany opra-
wom ca³ko-
wicie
wodoszczel-
nym, odpor-
nym na
zanurzenie

w wodzie, nadaj¹cym siê nawet
do takich miejsc jak wnêtrza
basenów, brodzików, itp. (opra-
wy LED oraz  Premium Line)

IP65 – wspó³czyn-
nik ten charaktery-
zuje oprawy o bar-
dzo wysokim stop-
niu ochrony przed

strugami wody (seria opraw Quality
Line)

IP44 – te oprawy
s¹ odporne na
wodê pryskaj¹c¹
ze wszystkich
kierunków, mog¹
wiêc byæ stoso-
wane w pobli¿u
wanny (oprawy
Quadro, Hexa)

IP23 – oprawy opatrzone takim sym-
bolem mo¿na stosowaæ w pomiesz-
czeniach nara¿onych na wilgoæ, 
jednak nale¿y zachowaæ odpowiedni¹ 
odleg³oœæ od wanny czy kabiny 

prysz-
nicowej
(Cristal
Carre,
DecoPipe).

P A U L M A N N  O Œ W I E T L E N I E

Firma Paulmann w swojej ofercie posia-
da bardzo szeroki wachlarz opraw wbu-
dowywanych w obrêbie ka¿dej z opisa-
nych poni¿ej klas. Dodatkowo proponu-
je wzory opatentowane, takie jak np.
oprawy Quadro z ¿arówk¹ kwadratow¹,
czy Hexa - z szeœciok¹tn¹. Nowoœci¹ s¹
te¿ oprawy wbudowywane z ozdobny-
mi ¿arówkami energooszczêdnymi
DecoPipe oraz wyj¹tkowo trwa³e opra-
wy z serii LED, w których zastosowano
diody o ¿ywotnoœci do 50 000 godzin
(szerzej tê grupê opraw prezentowali-
œmy w paŸdziernikowym numerze BD).

Wszystkie produkty objête s¹ gwaran-
cj¹ na okres 2-5 lat. W pozosta³ej ofer-
cie firmy znajduj¹ siê równie¿ inne
nowoczesne systemy oœwietleniowe
(kinkiety, plafony, systemy prêtowe
i szynowe, lampy wisz¹ce i stoj¹ce itp.).

PAULMANN OŒWIETLENIE Sp. z o.o.
al. Mireckiego 22
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 785 36 63
www.paulmann.com

ADRES  F IRMY:

INFORMACJE
DODATKOWE
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