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Oświetlenie 
ogrodowe
Dobrze zaprojektowane oświetlenie 
zewnętrzne nadaje ogrodowi i fasa-
dzie domu niebywałego charakteru 
oraz zwiększa bezpieczeństwo jego 
mieszkańców.

KINKIET MUREK
KMK

KULE
OGRODOWE

LAMPA NAJAZDOWA
LN-17

KINKIET
KD-4
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Oświetlenie wejścia do domu i strefy 

dookoła niego powinno być funkcjonalne. 

Dzięki lampom na podjeździe, ścieżk-

ach i tarasie możemy wygodnie z nich 

korzystać również po zmroku. Oświetle-

nie przestrzeni przy domu pozwala też 

stworzyć piękny nastrój i podkreślić urodę 

naszej posesji. Dlatego warto wcześniej 

przemyśleć, w jaki sposób to zrobić, żeby 

podczas wykańczania domu i ogrodu we 

właściwym czasie zastosować odpowied-

nie lampy. 

W ofercie oświetlenia Bruk-Bet Lumio 

znajdziemy kolekcję lamp zewnętrznych 

obejmujących dopasowane stylistycznie 

elementy o różnym przeznaczeniu - kinki-

ety, lampy stojące, wpuszczane w bruk lub 

murek. Dzięki różnym wariantom stylisty-

cznym wygląd elementów oświetlenio-

wych możemy dopasować do stylu domu 

i ogrodu.

KINKIET 
OGRODZENIOWY 
KN

SŁUPEK DUŻY
SD-4

Funkcjonalność 
i nastrój
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KO-30, KO-40, 

KO-50, KO-60 

Kule ogrodowe
Ciekawy efekt dają lampy punktowo 

ustawione przy tarasie, na przykład 

na skarpie obok niego. Strefę przy-

domową można uatrakcyjnić, stosu-

jąc świecące kule. Lampy w okrągłej 

szklanej oprawie z kolekcji Lumio 

mają średnicę, np. 30, 40, 50 i 60 cm.
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Kinkiet 
KD-1

Kinkiet zewnętrzny, oprawa 

ścienna - LED 

Kolor czarny

Słupek mały 
SM-1

Lampa stojąca - LED 

Kolor czarny

Wysokość: 45 cm

Słupek duży
SD-1

Lampa stojąca - LED 

Kolor czarny

Wysokość: 90 cm

Oświetlone wejście na posesję 

i podjazd do domu tworzą at-

mosferę gościnności. Przy bra-

mie i furtce oraz wzdłuż dojścia 

do budynku można zainsta-

lować lampy stojące o różnym 

kształcie, np. okrągłe, kwadra-

towe, pochylone. Mogą mieć 

one różną wysokość, co poz-

wala je dopasować do istnie-

jącej roślinności lub małej ar-

Oświetlenie
ogrodowe

chitektury. Bardzo praktyczne 

są personalizowane kinkiety, na 

których może być umieszczony 

numer posesji. Taki element 

może zostać zainstalowany na 

murku lub słupku ogrodze-

niowym od zewnątrz, stanowiąc 

funkcjonalną dekorację, a zaraz-

em wyraźne oznakowanie 

adresowe naszej posesji. Dzięki 

oprawą wpuszczanym w murek, 

delikatnie oświetlone słupki 

i przęsła murów nabierają el-

eganckiego charakteru i sta-

nowią wizytówkę naszej posesji.

Piękne kompozycje ogrodowe 

zasługują na podkreślenie. Do 

tego celu służą naświetlacze, 

czyli lampy z ruchomą, na-

jlepiej obrotową, głowicą, dzię-

ki której światło można skierować 

w odpowiednie miejsce.

SERIA 1
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Lampy zewnętrzne

SERIA 3

SERIA 2

Kinkiet 
KD-3

Kinkiet zewnętrzny, oprawa 

ścienna - LED 

Kolor nikiel

Słupek mały
SM-3

Lampa stojąca - LED 

Kolor nikiel

Wysokość: 45 cm

Słupek duży
SD-3

Lampa stojąca - LED 

Kolor nikiel

Wysokość: 105 cm

Kinkiet 
KS-2

Oprawa ścienna - LED 

Kolor czarny

Słupek mały
SM-2

Słupek oświetleniowy - LED 

Kolor czarny

Wysokość: 40 cm

Słupek duży
SD-2

Słupek oświetleniowy - LED 

Kolor czarny

Wysokość: 80 cm
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SERIA 4

Słupek duży
SD-4

Lampa stojąca - LED 

Kolor: czarny

Wysokość: 78 [cm]

Kinkiet ogrodzeniowy 
solarny KS

Kinkiet solarny - LED 

Kolor: srebrno-biały

20x21,5 [cm]

Kinkiet ogrodzeniowy 
KN

Kinkiet zewnętrzny, 

oprawa ścienna - LED 

Kolor czarny

Kinkiet
KD-4

Kinkiet zewnętrzny - LED 

Kolor: czarny

Oświetlenie
ogrodowe



www.bruk-bet.pl8

Lampy zewnętrzne

Lampa najazdowa
LN-17

Lampa wpuszczana zewnętrzna

Średnica: 17 cm

Kolor: satynowy

Klasa: IP67

Kinkiet murek 
KMO

Lampa wpuszczana zewnętrzna

Średnica: 12,5 cm

Kolor: szary

Klasa: IP65

Kinkiet murek
KMP

Kinkiet zewnętrzny - LED 

Wymiary: 24x10 cm

Kolor: srebrny

Klasa: IP44

Kinkiet murek
KMK

Lampa wpuszczana zewnętrzna

Wymiary: 14x14 cm

Kolor: szary

Klasa: IP65

Oświetlenie schodów pozwoli 

bezpiecznie wejść do domu lub 

przejść z ogrodu na taras. Scho-

dy często tworzą rozbudowaną 

strukturę w przestrzeni wokół 

domu.
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Oświetlenie
ogrodowe

Pilot IR

Słupek 
z gniazdami inox

Szpic 
do słupków

Żarówka
multicolor

Puszka 
rozgałęźnik 1-2

Puszka 
rozgałęźnik 1-5

Pilot zdalnego sterowania

Słupek ogrodowy zasilający
Wysokość: 45 cm
Kolor: aluminium

Podstawka montażowa do lamp 
ogrodowych 88744

Żarówka z możliwością regulacja 
barwy światła od 2700 K ciepła bi-
ała do 6500 K - zimna biała.

Profesjonalna puszka do łączenia 
przewodów pomiędzy wieloma 
punktami oświetlenia.

Profesjonalna puszka do łączenia 
przewodów pomiędzy wieloma 
punktami oświetlenia.

Naświetlacz
NG

Słupek ogrodowy 

wbijany - LED 

Kolor: srebrny

Klasa: IP54

Lampa najazdowa 
LN

Lampa wpuszczana zewnętrzna

Wymiary: 10x10 cm

Kolor: satynowy

Klasa: IP65/67

Lampa najazdowa 
LN-8

Lampa wpuszczana zewnętrzna

Średnica: 10 cm

Kolor: satynowy 

Klasa: IP65/67
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