Oœwietlenie na linkach
Systemy linkowe s¹ jednym z najwygodniejszych sposobów na wype³nienie
pomieszczenia œwiat³em. Niew¹tpliw¹
ich zalet¹ jest to, ¿e œwiat³o nie jest
skoncentrowane tylko na œrodku pokoju
(tak jak w przypadku tradycyjnych ¿yrandoli), ale mo¿na je dowolnie rozmieœciæ na ca³ej przestrzeni salonu. Oœwietlenie na linkach stanowi idealne rozwi¹zanie w przypadku pomieszczeñ
nietypowych, takich jak np. pokoje ze
skoœnym sufitem, poddasza. Mo¿na je
zamontowaæ na wiele sposobów i za³amywaæ pod ró¿nym k¹tem, uzyskuj¹c
oryginalny efekt.

System linkowy Discus 105 (5x20 W)

System linkowy Arco 105 (5x20 W)

Zamontowanie w pomieszczeniu systemu linkowego nie pozbawia nas równie¿ mo¿liwoœci zastosowania elementów wisz¹cych np. do oœwietlenia przestrzeni nad sto³em - w asortymencie
znajduje siê kilka reflektorków w formie
wisz¹cej, które mo¿na zamontowaæ na
linkach, w wybranym miejscu.
Instalacja nie wymaga zbyt wiele wysi³ku, a dziêki zastosowaniu technologii
na napiêcie 12 V, jest o wiele bezpieczniejsza i prostsza ni¿ monta¿ tradycyjnych opraw oœwietleniowych na 230 V.
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Systemy te sk³adaj¹ siê z dwóch napiêtych stalowych linek, na których zamocowane s¹ ró¿nego rodzaju reflektorki.
Ka¿dy z nich mo¿na przesuwaæ wzd³u¿
linek i jednoczeœnie zmieniaæ kierunek
strumienia œwiat³a.
W ofercie firmy Paulmann znajduje siê
50 gotowych zestawów linkowych,
z ró¿nymi reflektorkami, ale mo¿na te¿
kupiæ poszczególne elementy oddzielnie i skomponowaæ w³asny zestaw. Dodatkowe mo¿liwoœci podczas aran¿acji
daje to, ¿e w oprawkach zastosowane

s¹ ró¿nego typu Ÿród³a œwiat³a (od tych
akcentuj¹cych poszczególne elementy
wnêtrza – emituj¹cych bardzo w¹ski
strumieñ œwiat³a, po takie, które równomiernie je rozpraszaj¹).
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System linkowy Pipeline Quadro 105
(5x20 W)

Producentem prezentowanych wyrobów jest niemiecka firma Paulmann
Licht GmbH. Wszystkie produkty
objête s¹ gwarancj¹ na okres 2-5
lat. 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 inne akcesoria.

