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Oœwietlenie

Miejsca w kuchni, w których najczê-
œciej przyrz¹dzamy posi³ki powinny
byæ odpowiednio oœwietlone. Dosko-
nale do tego celu nadaj¹ siê oprawy
podszafkowe produkowane przez firmê
Paulmann, optymalne do zastosowania
w miejscach prac kuchennych. Ich p³a-
ska linia sprawia, ¿e sama oprawka
znika pod wisz¹c¹ szafk¹ natomiast
œwiat³o, nie oœlepiaj¹c nas, pada bez-
poœrednio tam, gdzie najbardziej go
potrzebujemy: na blat kuchenny, zle-
wozmywak czy piec. Ma³o tego – ist-
niej¹ równie¿ modele opraw z wbudo-
wanym w³¹cznikiem dotykowym.
Niektóre z opraw firmy Paulmann maj¹
jeszcze jeden dodatkowy walor u¿ytko-
wy – element z wmontowanym gniazd-
kiem 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 rozwi¹za-
niem w oœwietlaniu kuchni s¹ oprawy
przeznaczone do montowania na szaf-
kach. Firma oferuje szeroki wachlarz
tego typu opraw, spoœród których do
ka¿dego rodzaju mebli kuchennych
mo¿na dopasowaæ coœ odpowiednie-
go. Do wyboru mamy ró¿ne kolory 
(od bia³ych, poprzez chromowane,
satynowane, z³ote a¿ po czarne) jak
równie¿ ró¿ne kszta³ty – od tych o pro-
stym, eleganckim wzornictwie, po bar-
dziej wyszukane, z ró¿norodnymi klo-
szami i elementami ozdobnymi. Najcie-
kawszy efekt uzyskujemy montuj¹c
tego typu oprawy nad szafkami oszklo-

nymi, stanowi¹cymi czêsto g³ówny ele-
ment wystroju kuchni. Dodatkowe pod-
œwietlenie takiej witrynki jeszcze bar-
dziej uwydatnia jej walory zdobnicze
oraz odwraca uwagê od naturalnego
„ba³aganu kuchennego”. 

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

Wszystkie oprawy kuchenne wykonane
s¹ z wysokiej jakoœci materia³ów nie-
rdzewnych, odpornych na wilgoæ.
Firma Paulmann udziela na nie od 2 do
5 lat gwarancji.

Producentem prezentowanych wyro-
bów jest niemiecka firma Paulmann
Licht GmbH. W pozosta³ej ofercie
firmy znajduj¹ siê równie¿ inne nowo-
czesne systemy oœwietleniowe (kinkie-
ty, plafony, systemy prêtowe i szyno-
we, lampy wisz¹ce i stoj¹ce, oprawy
wbudowywane, itp.), a tak¿e Ÿród³a
œwiat³a i inne akcesoria.
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