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oświetlenie

W ofercie firmy znaleźć można m. in.:
 systemy szynowe, linkowe oraz prętowe – oferowane zarówno w postaci gotowych zestawów, jak i pojedynczych opraw 
i elementów, z których można tworzyć systemy oświetleniowe, dostosowane do rodzaju wnętrza i oczekiwań Klienta

 serie reflektorów i plafonów na 12V i 230V, które stanowić mogą doskonałe uzupełnienie systemów linkowych i prętowych
 oprawy wbudowywane – w zestawach oraz pojedyncze, odpowiednie do każdego pomieszczenia, meblowe, wodoszczelne, 
ze źródłami LED i wiele innych

 galerie – oprawy do podświetlania obrazów, luster i witryn oraz oświetlenie do montowania na szafach i półkach 
 oświetlenie zewnętrzne - oprawy LED do wbudowywania w chodnikach oraz inne do podświetlania otoczenia wokół domu.

Paulmann Oświetlenie Sp. z o.o.
 

biuro@paulmann.pl

www.paulmann.pl

Firma Paulmann istnieje w Europie od 
1982 roku i jest jednym z największych 
producentów oświetlenia do 
mieszkań, biur, hoteli i restauracji. 
Oferta firmy dostosowywana jest 
co roku do aktualnych potrzeb 
i oczekiwań Klientów oraz do 
najnowszych trendów. Dzięki 
zaawansowanej technologii i wysokiej 
jakości, produkty firmy Paulmann 
znajdują uznanie wśród najbardziej 
wymagających odbiorców, a młody, 
energiczny zespół dba o najwyższą 
jakość obsługi Klienta. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że na produkty 
marki Paulmann producent udziela 
5-letniej gwarancji.

mailto:biuro@paulmann.pl
www.paulmann.pl
http://www.infoarchitekta.pl/firmy/P/105-paulmann-oswietlenie-sp-z-oo.html
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