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Seria lamp ³azienkowych
SPLASH

Oferta niemieckiej firmy BRILONER
wzbogaci³a siê o seriê lamp ³azienko-
wych SPLASH. Wszystkie oferowane
wzory wyró¿niaj¹ siê ciekawym wzor-
nictwem oraz klasyczn¹ prostot¹ roz-
wi¹zañ. 
Lampy ³azienkowe serii SPLASH cha-
rakteryzuj¹ siê stopniem ochrony
IP20/44, co zapewnia komfort i bezpie-
czeñstwo ich u¿ytkowania.

Seria lamp
³azienkowych BRS 

Firma STEINEL wprowadzi³a do swojej
oferty now¹ seriê lamp ³azienkowych
z radarowym czujni-
kiem ruchu – BRS. 
Lampy tej serii ujmu-
j¹ prost¹ form¹ oraz
wysokiej klasy mate-
ria³ami. To komforto-
we oœwietlenie jest
wyposa¿one w inno-
wacyjn¹ technikê
czujników wysokiej
czêstotliwoœci (rada-
rowych), które reagu-
j¹ bezpoœrednio na
ruch. Dziêki temu nie
ma ograniczeñ „czu-
³oœci“ zwi¹zanych
z temperatur¹ oto-
czenia i kierunkiem
ruchu obiektu objête-
go wykrywaniem.
Rozpoznaj¹ one
prócz tego ruch bez
opóŸnienia i tym
samym natychmiast
w³¹czaj¹ oœwietlenie.
Wszystkie te w³asno-
œci sprawiaj¹, ¿e s¹
one idealnymi czujni-
kami automatyczne-
go oœwietlenia
pomieszczeñ
wewnêtrznych.
Poniewa¿ zarówno
szk³o, jak i cienkie œciany nie s¹ ¿ad-
nymi przeszkodami dla fal wysokiej
czêstotliwoœci, wiêc czujniki te mog¹
byæ umieszczane we wnêtrzu lamp, co
czyni je niewidocznymi od zewn¹trz.
Jako Ÿród³o œwiat³a zastosowano halo-
geny G9, o d³ugiej ¿ywotnoœci, które
umo¿liwiaj¹ równomierne naœwietlenie
i daj¹ przyjemne, ciep³e œwiat³o.
Lampy ³azienkowe serii BRS charakte-
ryzuj¹ siê stopniem ochrony IP21/44
oraz dysponuj¹ m.in. funkcj¹ nasta-
wiania czu³oœci zmierzchowej oraz
czasu, co zapewnia komfort u¿ytkowa-

nia oraz du¿¹ oszczêdnoœæ energii
elektrycznej.
Piêæ ró¿nych wzorów lamp ³azienko-
wych daje mo¿liwoœæ zaspokojenia
wymagañ klientów nawet o najbardziej
wyrafinowanych gustach.

LANGE £UKASZUK sp. j. rozpoczê³a
swoj¹ dzia³alnoœæ w roku 1987, kon-
centruj¹c siê na dystrybucji marko-
wych wyrobów przemys³owych: auto-
matycznego oœwietlenia, narzêdzi, kle-
jów termotopliwych oraz urz¹dzeñ do
ich nak³adania. W swojej ofercie ma
produkty takich marek, jak: STEINEL,
BRILONER, PROXXON, FELO, NWS
czy OSBORN.

LANGE £UKASZUK sp.j.
Byków 25a
55-095 Mirków k. Wroc³awia
tel. (71) 398 08 00
faks (71) 398 08 02
www.langelukaszuk.pl
e-mail: firma@langelukaszuk.pl
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