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Oprawy URBANA rrajq szeroki zakres zastosowan . Sq idealne do oswietlania : centrum miast, parkow i ogrodow. pasazy
handlowych, dzielnic mieszkaniowych. Niezaleznie jednak od
zastosowania , potgczenie wysokich parametrow oswietleniowych i ciekawej stylistyki opraw, czyni dane miejsce bardziej
atrakcyjnym.

Pokrywo

Bezpiecznik lopikowy Wt 400 V 2 16 A

Tabliczka bezoiecznikowo TB - 1

Oswietlenie projektorowe
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Oswietlenie projektorowe
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Oswietlenie projektorowe
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DostePne typy irode# swiatta
•
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Halogen 75 W

• M ^^e '__;'cu^ CDM-R 35 Vs
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Cechy charakterystyczne
• C7coowiedni do montazu na
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