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CLEONI OMEGA BETON LAMPA
WISZĄCA
1171W5A/BETON/441
Cena brutto

520,00 zł

Cena netto

422,76 zł

Cena poprzednia

854,00 zł

Dostępność

dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1171W5A/BETON/441

klasa EEL

A++ do E

Kolor

Szary

Źródło światła

Wymienne

Stopień ochrony

IP20

Lampa z ekspozycji

Opis produktu
Źródła światła:
- ilość źródeł światła - 3
- gwint źródło światła - E27
- moc źródła światła - 23W
- napięcie zasilania - 230V
- źródło światła w zestawie - nie

Rozmiar:
- długość - 50 cm
- średnica - 50 cm
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Kolor i materiał:
- kolor wykończenia - ciemny beton
- materiał - gips
- materiał klosza/abażuru - szkło

Dodatkowe parametry:
- wyposażony w ściemniacz - nie
- wyposażony w wyłącznik - nie
- stopień ochrony IP - 20

O producencie
Cleoni zajmuje się produkcją opraw oświetleniowych od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Obecnie firma jest jedną z wiodących polskich firm zajmujących się produkcją profesjonalnego i
dekoracyjnego oświetlenia skierowanego do obiektów prywatnych jak i użyteczności publicznej.
Początek jej istnienia datuje się na rok 1998, gdzie twórcą stworzenia linii opraw z masy ceramicznej i
gipsowej był Arkadiusz Marciniak. Funkcjonująca obecnie firma kontynuuje produkcję opraw
oświetleniowych, jednak proces kształtowania się dzisiejszej struktury firmy i poszerzeniu asortymentu,
uległ wielu zmianom. Dzięki zachowaniu ciągłości produkcji i współpracy z klientami rynku krajowego
oraz kontaktom zagranicznym firma Cleoni jest stabilnym partnerem, produkującym profesjonalne
oświetlenie, ciągle podnosząc jakość swoich wyrobów dzięki inwestycjom w park maszynowy.
Podjęta w roku 2006 bezpośrednia i ścisła współpraca z firmą PHILIPS pozwala firmie Cloeni
opracowywać i produkować oprawy oświetleniowe oparte na najnowszych technologiach.
Wytyczone kierunki rozwoju są realizowane stopniowo i w sposób zrównoważony.
Oferta
Aktualnie w ofercie znajdują się oprawy do:
sklepów
mebli wystawienniczych
biur
hoteli
pubów i restauracji
domów, mieszkań i rezydencji
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