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Zachodzi słońce. Pomieszczenie zakrywa pół-
mrok. Pierwsze skrzypce przejmuje sztuczne 
światło. To od niego zależy jak zobaczymy 
otaczającą nas przestrzeń. Dlatego oświetlenie 
to ważny przedmiot codziennego użytku, który 
powinien starannie wiązać formę z funkcją.

Kolekcja DOT łączy zalety oświetlenia technicz-
nego z designerskim wyglądem. Jej znakiem roz-
poznawczym jest wewnętrzne koło – zazwyczaj 
w kolorze kontrastowym do wykończenia wnętrza 
oprawy. Centralny element pełni podwójną rolę: 
funkcjonalną i estetyczną. To  na nim umiejsco-
wione jest źródło światła.

Zamocowanie źródła światła na wewnętrznym 
okręgu umożliwia ukrycie go przed wzrokiem 
obserwatora. To niemal całkowicie eliminuje 
efekt tak zwanego olśnienia. Światło skiero-
wane jest w stronę wnętrza oprawy i dzięki 

temu zanim trafi do pomieszczenia odbija się 
od jej środka. Wnętrze oprawy jest w przyjemny 
sposób rozświetlone, a światło które wydobywa 
się na zewnątrz jest miękkie i komfortowe. 

Seria DOT oferuje funkcjonalne, miękkie światło 
w nowoczesnej formie. Dzięki zróżnicowanym 
gabarytom oprawy – większy MAXI RING 
i mniejszy REVEL – pasują i do wnętrz prywatnych 
i przestrzeni publicznych takich jak lobby czy 
restauracje. W końcu niezależnie od swojej funkcji 
dopracowane wnętrza zasługują na przemyślane 
i piękne rozwiązania oświetleniowe. 

Funkcjonalne wzornictwo:  
piękno w prostocie
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Otaczające nas formy 
wpływają na nasz 
komfort wizualny 
i emocjonalny. Seria DOT 
łączy dobre wzornictwo 
z funkcjonalnością: 
estetyczną formę i światło 
miłe dla oka.

Kolekcja DOT
 miękkie i rozproszone światło 
 odbite = wysoki komfort wizualny

 zgrabny, geometryczny kształt

 światło LED wysokiej jakości (CRI>90)

 zróżnicowane wymiary = większa  
 elastyczność projektowania oświetlenia



Seria DOT łączy zalety oświetlenia 
technicznego z designerskim 
wyglądem. Jej znakiem 
rozpoznawczym jest wewnętrzne 
koło – zazwyczaj w kolorze 
kontrastowym do wykończenia 
wnętrza oprawy. To na nim, poza 
zasięgiem wzroku obserwatora, 
umiejscowione jest źródło światła.
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Otaczające nas formy wpływają zarówno 
na nasz komfort wizualny jak i emocjonalny. 
I to niezależnie od rodzaju przestrzeni – od 
domowej, przez biurową, publiczną czy 
rekreacyjną. Dlatego wiele przedmiotów 
codziennego użytku tworzy się z wyjątkową 
starannością estetyczną. Nie inaczej jest 
z oprawami oświetleniowymi. Seria DOT to 
najlepszy dowód na to, że dobre wzornictwo 
może iść w parze z funkcjonalnością.

Kolekcja przyciąga wzrok geometryczną linią. 
Serię wyróżnia charakterystyczne, wewnętrzne 
koło – DOT. To na nim umieszczone jest 

źródło światła. Dzięki temu zanim światło trafi 
do pomieszczenia odbija się od wnętrza oprawy. 
Środek jest delikatnie rozświetlony, a światło 
padające na zewnątrz jest rozproszone i miłe dla 
oka. Geometryczna bryła serii DOT szczególnie 
ciekawie prezentuje się w kompozycjach.

Geometryczny szyk



 www.aqform.com/dot
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Zestaw z białym 
wnętrzem w połączeniu 
z neutralną temperaturą 
barwową (4000K) 
daje więcej światła 
aktywizującego nasz 
organizm. Dlatego 
dobrze sprawdzi się 
na przykład w biurach. 
W wersji ze złotym 
środkiem światło jest 
delikatnie ocieplane 
przez kolor lakieru od 
którego się odbija.
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Kolekcja DOT łączy ciekawe wzornictwo z zaletami 
oświetlenia technicznego. Geometryczny kształt 
ukrywa źródło światła LED wysokiej jakości 
(CRI>90). Dzięki umieszczeniu go po wewnętrznej 
stronie mniejszego okręgu jest ono niewidoczne, 
a odbicie od wnętrza oprawy sprawia, że 

wydobywające się z niej światło jest przyjemnie 
rozproszone. Zróżnicowane wymiary kolekcji DOT 
czynią z niej ciekawą propozycję zarówno dla 
oświetlenia domów jak i wnętrz komercyjnych.


