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AURORA Technika Świetlna jest firmą, która 
specjalizuje się w szeroko rozumianym 
oświetleniu architektonicznym. Na polskim rynku 
reprezentujemy takie firmy jak: Cariboni, Fivep, 
Thorlux Lighting, MM Lampadari, Elesi Luce, Astro 
Lighting.
Nasza oferta obejmuje:
 oprawy sufitowe oraz ścienne
 oprawy do wbudowania (rastrowe oraz typu 
„downlight”)

 reflektory i naświetlacze
 dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne 
i wewnętrzne (w tym oświetlenie łazienkowe!)

 oprawy uliczne oraz parkowe
 wszelkiego rodzaju oprawy oświetleniowe typu 
LED

 systemy sterowania oświetleniem.
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HI-STYlE 
Nowością w rodzinie opraw Hi-Style jest oprawa Sky-Dome. Design oprawy przypomina krople wody, użyte materiały oraz rozwiązania 
konstrukcyjne sprawiają, iż Sky-Dome wyznacza nowe standardy w oświetleniu. Oprawa przystosowana do wszelkiego rodzaju sufitów 
podwieszanych, rozprasza światło w niespotykany dotąd sposób a jednocześnie nie powoduje efektu olśnienia. Hi-Style to szeroki 
wachlarz opraw przeznaczonych do wszelkiego rodzaju sufitów podwieszanych, podkreślające architekturę nowoczesnych przestrzeni 
biurowych. Zastosowanie materiałów odpornych na wpływ podwyższonej temperatury i promieniowania UV pozwala na długoletni okres 
ich użytkowania bez pogorszenia własności świetlnych. 

MM lAMPADARI
Fabryka snów, świat wyrobów z historią do opowiedzenia. Sztuka kutego żelaza, formowanego wyłącznie ręcznie pozwala na kreowanie 
form, które dają jakość i prestiż oraz urok fantazji. Kunszt przekazywany z ojca na syna przynosi efekty w doskonałych dziełach. Gra świateł 
nieustannie zmieniających się błyskach oświetla nowe wymiary stylu. Łóżka, stoliki, krzesła, parawany oraz wszelkie rodzaje lamp – kilkaset 
wzorów od najbardziej klasycznych po najbardziej nowoczesne – perfekcyjnie wykonane są prawdziwymi dziełami sztuki.

ASTRO lIGHTING 
Bardzo trudno jest znaleźć interesujące w formie i dobrej jakości oświetlenie łazienkowe. Produkty angielskiej firmy ASTRO  
LIGHTING, są w stanie sprostać wymaganiom i potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów. Począwszy od pojedynczych lamp 
sufitowych i naściennych, poprzez serię spotlightów oraz oświetlenie wmontowane bezpośrednio w lustra, a na szafkach z oświetlonymi 
lustrzanymi drzwiczkami kończąc. Rejon łazienki podzielony jest na strefy i według tej klasyfikacji łatwo rozpoznać, gdzie można umieścić 
dany produkt. Oczywiście wszystkie lampy z serii Bathroom Lighting mają klasę szczelności IP 44, co jest niezmiernie ważne podczas 
eksploatacji.

Astro Lighting
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PAUlE SYSTEM
Rodzina opraw firmy Cariboni oparta na diodach Led najnowszej generacji. Niezwykle efektowne i energooszczędne, a na dodatek w pięknej 
formie. Idealne do stosowania we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Polecamy je Państwa szczególnej uwadze.


