EXTERIOR

Nasze zapotrzebowanie na światło po zmroku

Our need for light after dark does not end with the

nie kończy się na wnętrzach…

interiors...

Dzięki otwarciu w 2019 roku własnego Centrum

Thanks to the opening of our own AQForm

Badawczo-Rozwojowego AQForm mogliśmy prze-

Research and Development Center in 2019, we

nieść na wyższy poziom badania nad trwałością

were able to transfer research on the durability

i bezpieczeństwem naszych rozwiązań, również

and safety of our solutions to a higher level, also

przy założeniu trudnych warunków atmosferycz-

under difficult weather conditions. The result of

nych. Efektem kilkuletnich badań, testów i pracy

several years of research, testing and work of

naszych inżynierów jest całkiem nowa kolekcja

our engineers is a completely new collection of

opraw zewnętrznych. Oddajemy do Twojej dyspo-

outdoor luminaires. We offer luminaires designed

zycji oprawy zaprojektowane z myślą o domach

for single-family houses, residences, small com-

jednorodzinnych, rezydencjach, małych obiektach

mercial buildings and hotels.

komercyjnych i hotelach.
On the following pages you will find spotlights
Na kolejnych stronach znajdziesz reflektory do

to accentuate greenery, posts to illuminate paths,

akcentowania zieleni, słupki do oświetlania ścieżek,

wall lamps that emphasize façades after dark,

kinkiety podkreślające elewacje po zmroku oraz

and surface-mounted luminaires for loggias and

oprawy natynkowe przeznaczone dla loggii i ganków.

porches. As resistance and safety are critical

Jako, że odporność i bezpieczeństwo są krytyczne

for luminaires that are exposed to direct external

w przypadku opraw narażonych na bezpośrednie

conditions, all products in this collection have

działanie warunków zewnętrznych, wszystkie pro-

a special durable finish, for example against

dukty w tej kolekcji posiadają specjalne wykończenie

salinity and a high ingress protection rating, most

wytrzymałe m.in. na zasolenie oraz wysoką klasę

often IP65.

szczelności, najczęściej IP65.

157

DART LED

144

37

L

ø64

350°

ø12

5
ø4

ø12

5
ø4

266

350°

350°

350°

5
ø4

144
ø12

647
380

350°

350°

144
ø64

ø90

DART LED

DARTx2 LED

exterior upright

exterior spot

exterior upright

aqform.com/DA0910

aqform.com/DA0911

aqform.com/DA2910

150 80

100

35

35

40

L

120

4

150

ø110

100

SLUP LED

LEDPOINT round

LEDPOINT square

exterior upright

exterior wall

exterior wall

aqform.com/SL0910

aqform.com/LP1912

aqform.com/LP3912

35

120

110

100

35

ø70

ø110

u&d exterior wall

u&d exterior wall

exterior wall

aqform.com/LP2912

aqform.com/LP4912

aqform.com/VP1912

180

70 70

VIP square

VIP round

200

LEDPOINT square

110

LEDPOINT round

ø72

80 80

VIP round up&down

VIP square up&down

exterior wall

exterior wall

exterior wall

aqform.com/VP3912

aqform.com/VP2912

aqform.com/VP4912

AQUAFORM Inc. sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12-14
32-070 Czernichów, Poland
+48 12 270 21 22

Information contained in the catalogue shall not constitute
an offer, also within the meaning of art. 66 § 1 of Polish Civil
Code. All dimensions and technical data in catalogues are
provided for a guidance purposes only.
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