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Oprawy wpuszczane o zminiaturyzowanych wymiarach, zapewniają równowagę  
pomiędzy rozmiarem, a strumieniem świetlnym. Stalowy korpus malowany prosz-
kowo w wybranej kolorystyce. Optyka o wysokiej rozdzielczości, zintegrowana  
z innowacyjnym czarnym ekranem antyolśnienowym, który zapewnia duży komfort 
widzenia przy stosunkowo wysokiej mocy. Korpus zintegrowany z radiatorem odpro-
wadzającym ciepło z oprawy.

Do wyboru wersja z reflektorami lub soczewkami:
 
-DEEP FLAME COB wyposażone w nowoczesne źródło LED COB z reflektorami  
charakteryzują się niezwykłą trwałością, wysoką skutecznością świetlną oraz więk-
szym strumieniem świetlnym. Zastosowane odbłyśniki zapewniają szeroki wybór  
dostępnych kątów rozsyłu, a przede wszystkim w pełni płynne światło i jednolitą 
barwę.

-DEEP FLAME wykorzystujący technologię POWER LED, współpracuje z precyzyj-
ną optyką soczewkową umożliwiającą uzyskanie wyjątkowych efektów w oświetleniu 
przestrzeni.

DEEP
FLAME

Recessed luminaires with miniaturized dimensions ensure balance between size and 
luminous flux. A steel body powder painted in a selected color. High definition optics, 
integrated with an innovative black anti-reflection screen that provides high visual 
comfort at relatively high power. The body is integrated with a radiator that remove 
heat from the luminaire.

Version with reflectors or lenses to be choosen:
 
-DEEP FLAME COB equipped with a modern source with LED COB and reflectors
which are characterized by extraordinary durability, high luminous efficiency and  
a greater luminous flux. Applied reflectors provide a wide range of available beam 
angles, and above all, fully liquid light and uniform color.

-DEEP FLAME uses POWER LED technology that works with precision lens optics 
to achieve exceptional effects in lighting of the certain spaces.

Mounting | Montaż

To mount the luminaire, use a mounting box that 
allows faster and easier installation of the luminaire 
in the ceiling. The assembly box is included.  |

Do montażu oprawy wykorzystuje się puszkę mon-
tażową, która umożliwia szybszy i prostszy montaż 
oprawy w suficie. Puszka montażowa jest zawarta w 
komplecie z oprawą.


