
Установка нескольких интересных декоративных уличных светильников меняет
впечатление о ландшафте. Лучше таких моделей не найти, когда на первом
месте эстетика восприятия. При этом остаются отличное качество света,
надежность и сохранение работоспособности в сложных условиях.

Декоративные уличные светильники – завораживающая игра света и тени

Освещение создано для установки на территории жилых домов и коммерческих
зданий, красивой подсветки зеленых лужаек и дорожек. Монтаж простой:
светильник ставят прямо на грунт или треногу. Для надежной фиксации часто
используют штыри. Для удобства смены расположения некоторые модели
имеют переносные ручки. Функции декоративных уличных светильников:

1. Эстетика и основной свет высокого качества. Равномерно освещают
дворы при монтаже по периметру, беседки, террасы и лоджии любой
площади.

2. Дополнительное освещение и декоративная часть общей системы,
которую невозможно не заметить. Хороший выбор при зонировании,
комбинировании декоративных моделей с другими светильниками.

3. Необычная подсветка экстерьера, декора террасы, частей ландшафта,
бассейнов и арок. Светильники еще раз подчеркивают
привлекательность конкретных элементов.

Красотой плюсы не ограничиваются. Это наиболее экономное освещение.
Светодиодные источники света в таких моделях, уличных фонарях и других
видах при минимальном расходе электричества излучают яркий световой
поток. Нет неприятного мерцания, модели экологичные – не испаряют токсины.
При работе от солнечных панелей добиваются максимальной экономичности. В
темное время суток для свечения они используют накопленную днем
природную энергию.

Уличные декоративные светильники, их разнообразие

Дизайн на любой вкус – классические геометрические формы, плавные изгибы
силуэтов и асимметрия. Некоторые светильники отчетливо напоминают
грибочки, звездочки. Есть модели с деревянным плетением на корпусе и
выполненные в виде мини-прожекторов. Преимущество у пастельных оттенков,
но востребованы и светильники ярких цветов. Они еще больше выделяются на
фоне ландшафтной композиции и другого установленного освещения. Кроме
компактных моделей для установки на грунт с помощью штырей, в каталоге
найдете такие виды светильников:

● уличные гирлянды для акцента на достоинствах фасада, красоте
растительности, подсветки веранд и беседок;



● настольные лампы для деления пространства на зоны, местного
освещения беседок для комфортного отдыха на свежем воздухе;

● торшеры – напольные светильники, которые сами по себе заметны, дают
много света, потому что имеют немалую высоту (более 1 метра) в
отличие от многих других видов уличных декоративных светильников;

● линейные – лаконичные по стилю и компактные, но обеспечивают
интенсивные переливы света;

● подвесы – хороши, когда не нужно экономить пространство, ведь
требовательны к расстоянию от потолка до пола/грунта.

Большинство моделей изготавливают с матовыми плафонами, чтобы свет
плавно рассеивался. Тогда освещение дарит комфорт в темноте, наполняет
сумеречную территорию уютом. Диммируемые модели уличных декоративных
светильников допускают настройку яркости, чтобы вы сами меняли
интенсивность свечения.

Распознаем качественные декоративные светильники для улицы

Корпус из пластика или металла, плафон из ударопрочного стекла – 3 самых
популярных вида материалов. Они спокойно переносят перепады температур,
механическое влияние и не подвергаются развитию коррозии. Для улицы
подходят только светильники со степенью защиты IP44 и более. Это означает,
что попадание влаги, грязи, частиц пыли не приведет к поломке, удару током
или пожару.

Мы предлагаем надежные и долговечные модели декоративных уличных
светильников. Высокое качество и оригинальность подтвердим выдачей
гарантии. Бонус от нашего магазина – бесплатное участие опытных
сотрудников в подборе моделей под ваши условия эксплуатации и требуемые
технические характеристики.

Украинская версия

Установка декількох цікавих декоративних вуличних світильників змінює
враження про ландшафт. Краще таких моделей не знайти, коли на першому
місці естетика сприйняття. При цьому залишаються відмінна якість світла,
надійність і збереження працездатності в складних умовах.

Декоративні вуличні світильники – гра світла і тіні, що зачаровує

Освітлення створено для установки на території житлових і комерційних
будівель, красивої підсвітки зелених галявин і доріжок. Монтаж простий:
світильник ставлять прямо на грунт або триногу. Для надійної фіксації часто



використовують штирі. Для зручності зміни розташування деякі моделі мають
переносні ручки. Функції декоративних вуличних світильників:

1. Естетика і основне світло високої якості. Рівномірно освітлюють двори
при монтажі по периметру, альтанки, тераси та лоджії будь-якої площі.

2. Додаткове освітлення та декоративна частина загальної системи, яку
неможливо не помітити. Хороший вибір при зонуванні, комбінуванні
декоративних моделей з іншими світильниками.

3. Незвичайна підсвітка екстер'єру, декору тераси, частин ландшафту,
басейнів і арок. Світильники ще раз підкреслюють привабливість
конкретних елементів.

Красою плюси не обмежуються. Це найбільш економне освітлення. Світлодіодні
джерела світла в таких моделях, вуличних ліхтарях та інших видах при
мінімальній витраті електрики випромінюють яскравий світловий потік. Немає
неприємного мерехтіння, моделі екологічні – не випаровують токсини. При
роботі від сонячних панелей домагаються максимальної економічності. У
темний час доби для світіння вони використовують накопичену вдень природну
енергію.

Вуличні декоративні світильники, їх різноманітність

Дизайн на будь-який смак – класичні геометричні форми, плавні вигини силуетів
і асиметрія. Деякі світильники чітко нагадують грибочки, зірочки. Є моделі з
дерев'яним плетінням на корпусі і виконані у вигляді міні-прожекторів. Перевага
у пастельних відтінків, але затребувані і світильники яскравих кольорів. Вони ще
більше виділяються на тлі ландшафтної композиції та іншого встановленого
освітлення. Крім компактних моделей для установки на грунт за допомогою
штирів, в каталозі знайдете такі види світильників:

● вуличні гірлянди для акценту на перевагах фасаду, красі рослинності,
підсвічування веранд і альтанок;

● настільні лампи для поділу простору на зони, місцевого освітлення
альтанок для комфортного відпочинку на свіжому повітрі;

● торшери – підлогові світильники, які самі по собі помітні, дають багато
світла, тому що мають чималу висоту (понад 1 метра) на відміну від
багатьох інших видів вуличних декоративних світильників;

● лінійні – лаконічні по стилю і компактні, але забезпечують інтенсивні
переливи світла;

● підвіси – добрі, коли не потрібно економити простір, адже вимогливі до
відстані від стелі до підлоги/грунту.

Більшість моделей виготовляють з матовими плафонами, щоб світло плавно
розсіювалося. Тоді освітлення дарує комфорт в темряві, наповнює сутінкову



територію затишком. Моделі вуличних декоративних світильників із димером
допускають настройку яскравості, щоб ви самі змінювали інтенсивність світіння.

Розпізнаємо якісні декоративні світильники для вулиці

Корпус із пластику або металу, плафон із ударостійкого скла – 3
найпопулярніших види матеріалів. Вони спокійно переносять перепади
температур, механічний вплив і не піддаються розвитку корозії. Для вулиці
підходять тільки світильники зі ступенем захисту IP44 і більш. Це означає, що
потрапляння вологи, бруду, частинок пилу не призведе до поломки, удару
струмом або пожежі.

Ми пропонуємо надійні і довговічні моделі декоративних вуличних світильників.
Високу якість і оригінальність підтвердимо видачею гарантії. Бонус від нашого
магазину – безкоштовна участь досвідчених співробітників в підборі моделей під
ваші умови експлуатації та необхідні технічні характеристики.


