Oœwietlenie
Miejsca w kuchni, w których najczêœciej przyrz¹dzamy posi³ki powinny
byæ odpowiednio oœwietlone. Doskonale do tego celu nadaj¹ siê oprawy
podszafkowe produkowane przez firmê
Paulmann, optymalne do zastosowania
w miejscach prac kuchennych. Ich p³aska linia sprawia, ¿e sama oprawka
znika pod wisz¹c¹ szafk¹ natomiast
œwiat³o, nie oœlepiaj¹c nas, pada bezpoœrednio tam, gdzie najbardziej go
potrzebujemy: na blat kuchenny, zlewozmywak czy piec. Ma³o tego – istniej¹ równie¿ modele opraw z wbudowanym w³¹cznikiem dotykowym.
Niektóre z opraw firmy Paulmann maj¹
jeszcze jeden dodatkowy walor u¿ytkowy – element z wmontowanym gniazdkiem elektrycznym, które umo¿liwia
pod³¹czenie czajnika, maszynki do
krojenia czy te¿ robota kuchennego –
nie trzeba przeprowadzaæ kolejnego
remontu w kuchni, aby doprowadziæ

brakuj¹ce gniazdko – wystarczy
zamontowaæ listwê podszafkow¹ firmy
Paulmann. Innym ciekawym rozwi¹zaniem w oœwietlaniu kuchni s¹ oprawy
przeznaczone do montowania na szafkach. Firma oferuje szeroki wachlarz
tego typu opraw, spoœród których do
ka¿dego rodzaju mebli kuchennych
mo¿na dopasowaæ coœ odpowiedniego. Do wyboru mamy ró¿ne kolory
(od bia³ych, poprzez chromowane,
satynowane, z³ote a¿ po czarne) jak
równie¿ ró¿ne kszta³ty – od tych o prostym, eleganckim wzornictwie, po bardziej wyszukane, z ró¿norodnymi kloszami i elementami ozdobnymi. Najciekawszy efekt uzyskujemy montuj¹c
tego typu oprawy nad szafkami oszklo-

nymi, stanowi¹cymi czêsto g³ówny element wystroju kuchni. Dodatkowe podœwietlenie takiej witrynki jeszcze bardziej uwydatnia jej walory zdobnicze
oraz odwraca uwagê od naturalnego
„ba³aganu kuchennego”.

KUCHENNE

Wszystkie oprawy kuchenne wykonane
s¹ z wysokiej jakoœci materia³ów nierdzewnych, odpornych na wilgoæ.
Firma Paulmann udziela na nie od 2 do
5 lat gwarancji.
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INFORMACJE
DODATKOWE
Producentem prezentowanych wyrobów jest niemiecka firma Paulmann
Licht GmbH. W pozosta³ej ofercie
firmy znajduj¹ siê równie¿ inne nowoczesne systemy oœwietleniowe (kinkiety, plafony, systemy prêtowe i szynowe, lampy wisz¹ce i stoj¹ce, oprawy
wbudowywane, itp.), a tak¿e Ÿród³a
œwiat³a i inne akcesoria.
A D R E S F I R M Y:

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