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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ (Οδηγίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας)
Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας οι παραγγελίες θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς με το φαξ ή
το αναφέροντας τον ΚΩΔΙΚΟ το ΧΡΩΜΑ και την ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια).e-mail, ,
Η εταιρεία μας θα προσπαθήσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες,
χωρίς όμως να φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή καθυστερήσεων στην αποστολή τους, λόγω της αναγκαιότητας
για πρόσθετες διευκρινίσεις. .Οι γραπτές παραγγελίες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από εμάς με εταιρεία ταχυμεταφορών κάθε ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ. Οι εταιρείες
ταχυμεταφορών παραδίδουν εντός 24 ωρών στον χώρο σας. (Ισχύει μόνο για τις μεγάλες πόλεις). Σε περίπτωση που
δεν εντοπιστεί ο παραλήπτης ή δηλώσει ότι θα τα παραλάβει ο ίδιος και δεν εμφανιστεί, η αποστολή επιστρέφει σε εμάς.
Σε περίπτωση προσωρινής έλλειψης κάποιου κωδικού θα ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Τα προϊόντα ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ έχουν μεγάλους χρόνους αναμονής, καθώς θα έρθουν από το εξωτερικό ειδικά για εσάς.

ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ κ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν ασφαλισμένα. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ζημιές κατά την παραλαβή, θα πρέπει να το
σημειώσετε πάνω στο απόκομμα παραλαβής της εταιρείας ταχυμεταφορών που σας παρέδωσε το δέμα και να
επικοινωνήσετε εντός 48 ωρών με την εταιρεία μας, διαφορετικά ζημιές κατά την μεταφορά δεν θα αναγνωρίζονται.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Όλα μας τα προ όντα είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό ποιότητας και ταï
επιλεγμένα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται. Εάν παρόλα αυτά διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα λόγω αστοχίας του
υλικού κατά την παραγωγή, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο, προκειμένου να κάνουμε αντικατάσταση.
Παρακαλούμε πριν από οποιαδήποτε επιστροφή εμπορευμάτων να έρχεστε πρώτα σε επικοινωνία με τα γραφεία μας.

ΜΕΤΑΦΟΡIKA
Για όλες τις παραγγελίες ισχύει πάγια χρέωση μεταφοράς 4 Ευρώ +ΦΠΑ για παράδοση στον χώρο σας, ενώ τα ογκώδη
προϊόντα πχ. ΤΕΟ - παραδίδονται στα πρακτορεία. Σε περίπτωση που το δίκτυο( ADA - ADA LED - monoTEO )
ταχυμεταφορών δεν καλύπτει την περιοχή σας, η παραλαβή γίνεται από το ταχυδρομείο. Παραγγελίες άνω των 250
Ευρώ +ΦΠΑ ΔΕΝ θα επιβαρύνονται με ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ.,

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (Ισχύει για παραγγελίες καθαρής αξίας 20€+ΦΠΑ)
Προκειμένου να μην επιβαρύνουμε τα κοστολόγιά μας και με στόχο να σας προσφέρουμε τη χαμηλότερη δυνατή
τιμή με άμεση εξυπηρέτηση, έχουμε επιπλέον πάγια χρέωση για παραγγελία ίση ή μικρότερη των +ΦΠΑ.2€ 2 €0
Η χρέωση είναι πάγια, αφορά το σύνολο της παραγγελίας και προστίθεται στην χρέωση μεταφοράς των 4 Ευρώ.

Με την αποστολή της παραγγελίας σας συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παραπάνω όρους πώλησης.

Η εταιρεία ΒΑΓΝΕΡ ΕΠΕ δεν φέρει καμμία ευθύνη για λάθη εκτύπωσης ή αλλαγές στα προϊόντα. Οι χρωματικές αποχρώσεις στις φωτογραφίες
του καταλόγου δεν μας δεσμεύουν και σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε την αποστολή δείγματος. Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιαδήποτε
αλλαγή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή στις τιμές τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανατύπωση ή
αναδημοσίευση μερική ή ολική του καταλόγου αυτού, χωρίς την γραπτή άδεια της ΒΑΓΝΕΡ ΕΠΕ. Για οποιαδήποτε νομική διαφορά αρμόδια είναι
τα δικαστήρια Αθηνών.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Όλα μας τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
εγκατασταθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και έχουν χρησιμοποιηθεί τα εργοστασιακά καλώδια
σύνδεσης. Οποιαδήποτε αλλαγή στην καλωδίωση (πχ. κόψιμο των καλωδίων) ή επέμβαση στο φωτιστικό (πχ. άνοιγμα
του φωτιστικού και επέμβαση στα ηλεκτρονικά του μέρη), καθώς και η κακή χρήση/εγκατάσταση, οδηγεί αυτόματα σε
παύση της εγγύησης.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Οι χρεώσεις κάτω από το σήμα της ανακύκλωσης ( ) αφορούν την εκάστοτε εισφορά ανακύκλωσης γιαπράσινες τιμές
το συγκεκριμένο φωτιστικό, η οποία προστίθεται στην τιμή ως έχει χωρίς έκπτωση. Η εταιρία μας σαν εισαγωγέας ειδών
φωτισμού είναι υποχρεωμένη να εισπράττει σε κάθε τιμολόγιο την εισφορά ανακύκλωσης υπέρ του ΕΟΑΝ βάση της
ισχύουσας νομοθεσίας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Προϊόντα τα οποία εμφανίζονται με είναι είδη γιαΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣκόκκινη περιγραφή και αστερίσκο (*)
τα οποία ισχύει ειδικός χρόνος παράδοσης. Εάν σας ενδιαφέρει κάποιο από αυτά θα υπάρχει και ο ανάλογος χρόνος
αναμονής (10-20 Εργάσιμες).



Στα φωτιστικά κουζίνας Τ έχουμε την εξωτερική έκδοση του . ΤοποθετείταιmicroNETx microNET
εξωτερικά με κλιπς κάτω από το κρεμαστό και δεν χρειάζεται γκινησιά. Το άναμμα του φωτιστικού γίνεται
με τον ενσωματωμένο διακόπτη.

microNET xT LED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Εξωτερικά)microNETxT LED (
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ΜΟΝΤΕΛΟ

microNETxT 450mm (5,76w lm) DAYLIGHT- 460 MML

microNETxT 0mm ( w - 575 lm) DAYLIGHT*50 7,20 MML

microNETxT 0mm ( w - 690 lm) DAYLIGHT60 8,64 MML

microNETxT 0mm ( w - 920 lm) DAYLIGHT*80 11,52 MML

microNETxT 0mm ( w - 1035 lm) DAYLIGHT90 12,96 MML

microNETxT 0mm ( w - 1150 lm) DAYLIGHT*100 14,40 MML

microNETxT mm ( w - 1380 lm) DAYLIGHT1200 17,28 MML

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 14w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 24w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 50w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 70w

Διακλαδωτήρας «Υ» PARALLEL MML

Καλώδιο Επέκτασης ( μέτρα)2MML

Daylight
4200 K

Ενσωματωμένος
διακόπτης



Το αυτοφωτιζόμενο ράφι έχει πολλέςΤΕΟ
εφαρμογές στη σύγχρονη επιπλοποιία.
Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλες τις μοντέρνες
Ιταλικές κουζίνες, καθώς και σε εξοπλισμούς
καταστημάτων, καφετέριες και bar. Ο φωτισμός
διαχέεται και προς τις δύο κατευθύνσεις (πάνω -
κάτω), ενώ μπορεί να δεχτεί φορτία μέχρι 10 κιλά.
Παράγεται σε 4 διαφορετικά πλάτη 45 - 60 - 90 και
120 cm , ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επι πλέον
χρωμάτων κατόπιν παραγγελίας.

Το αυτοφωτιζόμενο ράφι αποτελεί μία εναλλακτική λύση με στα αυτοφωτιζόμενα ράφιαmonoTEO LED .
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με το φως των να διαχέεται μέσα από σόκορο του κρυστάλλουled
(κρύσταλλο ασφαλείας). Προσφέρονται σε 3 διαστάσεις 60 - 90 - 120 εκ. πλάτους.

ΤΕΟ - ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

Χρώματα:
Αλουμίνιο

( )Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας

monoTEO LED

Το προϊόν αυτό ΔΕΝ χρειάζεται χωριστό
μετασχηματιστή αλλά συνδέεται απ’ ευθείας

στην παροχή του ρεύματος (230 ).V

Χρώματα:
Αλουμίνιο

Το προϊόν αυτό ΔΕΝ χρειάζεται χωριστό μετασχηματιστή,
αλλά συνδέεται απ’ ευθείας στην παροχή του ρεύματος (230 ).V

Εύκολη εγκατάσταση

IP 20

IP 20
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Daylight
4200 K

600mm

900mm

1200mm

176mm

176mm

176mm 71mm

71mm

71mm 3 w

4,8w

6,6w

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΥΨΟΣ Watt

450mm

600mm

900mm

1200mm

200mm

200mm

200mm

200mm

50mm

50mm

50mm

50mm 8w

13w

21w

28w

ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΠΑΧΟΣ Watt

Daylight
4 00 K0



414mm45άρι

564mm60άρι

864mm

1164mm

90άρι

120άρι*

120άρι* μόνο σε ειδική παραγγελία

324mm

324mm

324mm

324mm

21mm

21mm

21mm

21mm

6w

9w

13w

18w

ΠΛΑΤΟΣΚΟΥΤΙ ΒΑΘΟΣ ΠΑΧΟΣ Watt

Το φωτιζόμενο ράφι έχει ήδη μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο της κουζίνας, καθώς όλο καιADA
περισσότεροι κατασκευαστές το χρησιμοποιούν στις δημιουργίες τους. Χρησιμοποιείται κυρίως σαν πάτος
του κρεμαστού ντουλαπιού, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ράφι*, καθώς ο φωτισμός είναι
αμφίπλευρος. Διατίθεται για 45άρι, 60άρι, 90άρι και 120άρι* κουτί, καθώς και σε ειδικές διαστάσεις για
ποσότητα. (* ειδική παραγγελία)

ADA

Το προϊόν αυτό ΔΕΝ χρειάζεται χωριστό μετασχηματιστή αλλά συνδέεται απ’ ευθείας στην
παροχή του ρεύματος (230 ).V

Πολλές γνωστές ιταλικές εταιρείες επίπλων κουζίνας έχουν παρουσιάσει επανειλημμένα τις δημιουργίες
τους σε συνδυασμό με τις λύσεις φωτισμού που τους παρείχε ο οίκος Forma e Funzione. To μοντέλο
ADA LED είναι η εξέλιξη του ήδη πετυχημένου ADA και συνδυάζει τη λειτουργικότητα ενός φωτιζόμενου
πάτου για το κρεμαστό ντουλάπι με την τεχνολογία led. Στο έχουν χρησιμοποιηθεί δύο ομάδεςADA LED
από led υψηλής απόδοσης (HP LED). Η μία βρίσκεται εσωτερικά και αναλαμβάνει να φωτίσει το ντουλάπι
εσωτερικά, ενώ ο σκοπός της δεύτερης είναι να δώσει φωτισμό αποκλειστικά στον πάγκο της κουζίνας
και λειτουργεί σαν . Η επιλογή να χρησιμοποιηθούν τα HP led αποδίδειφωτιστικό πάγκου κουζίνας
άπλετο φως, σαν κρυφός φωτισμός κουζίνας, που φθάνει την εκπληκτική απόδοση των 1.100 lumen ανά
μέτρο μήκους, απαραίτητο για έναν χώρο εργασίας όπως ο πάγκος της κουζίνας. Στα φωτιστικά κουζίνας
ADA LED το άναμμα γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού διακόπτη αφής με το χαρακτηριστικό μπλε φωτάκι,
παρέχοντας μια επι πλέον διευκόλυνση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ADA LED

Διακόπτης αφής

Το προϊόν αυτό έχει εξωτερικό
τροφοδοτικό το οποίοLED

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή και
συνδέεται απ’ ευθείας στην

παροχή του ρεύματος (230 ).V
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Daylight
4200 K

414mm45άρι

564mm60άρι

864mm

1164mm

90άρι

120άρι*

120άρι* μόνο σε ειδική παραγγελία

315-328

315-328

315-328

315-328

33mm

33mm

33mm

33mm 8w

13w

13w

21w

WattΚΟΥΤΙ   ΠΛΑΤΟΣ  ΒΑΘΟΣ   ΠΑΧΟΣ    

Daylight
4 00 K0



KEY-R LED

ΣΕΙΡΑ “ ” με τα νέα 3ης Γενιάς)KEY ( super LED

Νέο 3 !Super LED w
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χαμηλο προφίλ μόνο 16mm!

Για τιμές και τροφοδοτικά
δείτε την απέναντι σελίδα

KEY-W LED

Νέο 3 !Super LED w

χαμηλο προφίλ μόνο 1 68, mm!



ΣΕΙΡΑ “ ” με τα νέα 3ης Γενιάς)KEY ( super LED

Τα φωτιστικά πάγκου κουζίνας της σειράς ενσωματώνουν τα νέα μέσα σε έναKEY super LED SUN
φωτιστικό σώμα και τοποθετούνται με 2 βίδες εξωτερικά. Διαθέτουν ένα μακρύ φωτιστικό σώμα το
οποίο δίνει την δυνατότητα στον κατασκευαστή να κρύψει το καλώδιο παροχής με ευκολία, ενώ
ταυτόχρονα ο φωτισμός έρχεται στο μέσον του ντουλαπιού προκειμένου να φωτιστεί καλύτερα ο χώρος
εργασίας του πάγκου της κουζίνας. Το τροφοδοτικό διαθέτει φις για εύκολη σύνδεση στην πρίζα
παροχής, ενώ η σύνδεση των φωτιστικών με αυτό, γίνεται με κλιπ για πανεύκολη εγκατάσταση που δεν
απαιτεί τεχνικές γνώσεις ή ηλεκτρολόγο. Τα φωτιστικά με διακόπτη είναι σε θέση να ελέγχουνMASTER
(άναμμα & κλείσιμο) και τα υπόλοιπα φωτιστικά που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο τροφοδοτικό και είναι
ιδανικά στην περίπτωση που απουσιάζει διακόπτης. Ο διακλαδωτήρας “Υ” είναι απαραίτητος όταν
συνδέσουμε περισσότερα από ένα φωτιστικά στο ίδιο τροφοδοτικό ή χρησιμοποιούμε Διακόπτη MASTER
και χρειάζεται ένας για κάθε επιπλέον φωτιστικό.
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Daylight - 4000 K 0/ Θερμό - 3 00 Κ

ΜΟΝΤΕΛΟ

KEY-R Super LED DaylightΑπλό 4200Κ MML

KEY-R Super LED MASTER Daylightμε Διακόπτη 4200Κ MML

KEY-R Super LED *Απλό Θερμό Λευκό Fast-On

KEY-R Super LED MASTER *με Διακόπτη Θερμό Λευκό Fast-On

KEY-W Super LED DaylightΑπλό 4200Κ Fast-On

KEY-W Super LED MASTER Daylightμε Διακόπτη 4200Κ Fast-On

KEY-W Super LED *Απλό Θερμό Λευκό Fast-On

KEY-W Super LED MASTER *με Διακόπτη Θερμό Λευκό Fast-On

Τροφοδοτικό 4 Φωτιστικά)SERIAL 15w (Max.

Διανομέας φωτιστικά)Minibox (Max. 4Fast-On

Καλώδιο σύνδεσης (Αντικαθιστά διανομένα όταν έχουμε μόνο 1 σποτ)Fast-On

Καλώδιο Επέκτασης (2 μέτρα)Fast-On

Διακλαδωτήρας «Υ» SERIAL MML

Καλώδιο Επέκτασης ( μέτρα)2MML



Νεο ,5 (4ης γενιάς)super led 3 w

ΣΠΟΤΑΚΙΑ LED “SUN”

Τέλος στα προβλήματα με τα συνηθισμένα σποτάκια στην κουζίνα έρχονται να δώσουν τα σποτ SUN. Ταled
συνηθισμένα σποτάκια αλογόνου με τις λάμπες τύπου «ψείρας» δεν ήταν κατάλληλα για την κουζίνα.
Σπασμένα τζαμάκια, υπερθέρμανση με κίνδυνο ανάφλεξης και λαμπάκια που καίγονταν συχνά ήταν ο
πονοκέφαλος του κατασκευστή κουζίνας. . Τα σποτάκια SUNΤώρα όλα αυτά αποτελούν παρελθόν led
χρησιμοποιούν τα νέα 4ης γενιάς Super Led τύπου solid με απόδοση (!) το καθένα και παρέχουν490 lumen
άπλετο φως ικανό να καλύψει επιφάνεια πάγκου 60 - 90 εκ. Φυσικά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν
καίγονται, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι και έτσιχρειάζονται μόλις 10 mm βάθος τρυπήματος
τοποθετούνται άνετα σε 16άρα μελαμίνη χωρίς την ανάγκη για διπλούς πάτους στα κρεμαστά. Τα σποτάκια
SUN διατίθενται σε στρογγυλή και τετράγωνη έκδοση, ενώ η τρύπα τοποθέτησης είναι πάντα στρογγυλή
διαμέτρου 57-60 mm. Αυτό σημαίνει ότι καιτοποθετούνται στις ίδιες τρύπες με τα παλαιά σποτάκια
μπορείτε έτσι να αντικαταστήσετε άνετα τα παλαιά σποτάκια της κουζίνας με τα καινούργια ΓιαSUN LED.
όσους δεν θέλουν να τρυπήσουν, η εξωτερική έκδοση με το μίνιμαλ χαρακτήρα της εξυπηρετεί χωρίς να
κουράζει.

SUN LED
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ΜΟΝΤΕΛΟ

SUN LED INOXσποτάκι χωνευτό ΘΕΡΜΟ Fast-On

SUN LED INOX DAYLIGHTσποτάκι χωνευτό Fast-On

SUN LED *σποτάκι ΛΕΥΚΟ χωνευτό ΘΕΡΜΟ

SUN LED DAYLIGHTσποτάκι ΛΕΥΚΟ χωνευτό MML

SUN LED *σποτάκι ΧΡΩΜΙΟ χωνευτό ΘΕΡΜΟ

SUN LED DAYLIGHTσποτάκι ΧΡΩΜΙΟ χωνευτό Fast-On

SUN LED σποτάκι ΜΠΡΟΝΖΕ χωνευτό ΘΕΡΜΟ Fast-On

SUN LED DAYLIGHTσποτάκι ΜΠΡΟΝΖΕ χωνευτό MML

SUN LED DAYLIGHT*σποτάκι ΜΑΥΡΟ χωνευτό

Τροφοδοτικό 4 Φωτιστικά)SERIAL 15w (Max.

Διανομέας φωτιστικά)Minibox (Max. 4Fast-On

Καλώδιο σύνδεσης (Αντικαθιστά διανομένα όταν έχουμε μόνο 1 σποτ)Fast-On

Καλώδιο Επέκτασης (2 μέτρα)Fast-On

Διακλαδωτήρας «Υ» SERIAL MML

Καλώδιο Επέκτασης ( μέτρα)2MML

Daylight - 4 00 K0 / Θερμό - 3000 Κ



SUNxT LED

ΣΠΟΤΑΚΙΑ χΤ ΕξωτερικάLED SUN

Τα σποτάκια είναι η εξωτερική έκδοση από τα σποτάκια για όσους δεν ενδιαφέρονται ναSUNxT SUN
τρυπήσουν την μελαμίνη. Με την χρήση ενός εξωτερικού «δαχτυλιδιού» τοποθετούνται πολύ γρήγορα χωρίς
να ανοίξουμε τρύπες για το σποτάκι. Το εξωτερικό “δαχτυλίδι” στο οποίο θα χωνευτεί το σποτάκι διαθέτει
στα πλαϊνά ειδική εγκοπή για την διέλευση του καλωδίου.

Τροφοδοτικό LED

Φις για σύνδεση στην πρίζα

Συνδέσεις με κλιπ Διακλαδωτήρας “Υ”
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ΜΟΝΤΕΛΟ

SUN INOXδαχτυλίδι ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ για μετατροπή σε εξωτερικό

SUN δαχτυλίδι ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΕΥΚΟ για μετατροπή σε εξωτερικό

SUN δαχτυλίδι ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΡΩΜΙΟ για μετατροπή σε εξωτερικό

SUN δαχτυλίδι ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ για μετατροπή σε εξωτερικό*

Νεο ,5 (4ης γενιάς)super led 3 w

Fast-OnFast-On Fast-On

Διανομέας Καλώδιο σύνδεσης

MMLMML

Νέο μικρότερο βύσμα!



ΣΠΟΤΑΚΙΑ LED “SUN QUADRO”

Τα σποτάκια είναι η τετράγωνη έκδοση από τα σποτ .SUN QUADRO SUN Η τρύπα τοποθέτησης είναι πάντα
στρογγυλή διαμέτρου 57-60 mm. Αυτό σημαίνει ότι τοποθετούνται στις ίδιες τρύπες με τα παλαιά
σποτάκια και μπορείτε έτσι να αντικαταστήσετε άνετα τα παλαιά σποτάκια της κουζίνας με τα καινούργια
SUN QUADRO LED. Για όσους δεν θέλουν να τρυπήσουν, υπάρχει και η εξωτερική έκδοση σε μοντέρνο
τεράγωνο σχέδιο.

SUN QUADRO LED
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ΜΟΝΤΕΛΟ

SUN QUADRO LED INOXσποτάκι χωνευτό ΘΕΡΜΟ Fast-On

SUN QUADRO LED INOX DAYLIGHTσποτάκι χωνευτό Fast-On

SUN QUADRO LED *σποτάκι ΛΕΥΚΟ χωνευτό ΘΕΡΜΟ

SUN QUADRO LED DAYLIGHTσποτάκι ΛΕΥΚΟ χωνευτό MML

SUN QUADRO LED *σποτάκι ΧΡΩΜΙΟ χωνευτό ΘΕΡΜΟ

SUN QUADRO LED DAYLIGHTσποτάκι ΧΡΩΜΙΟ χωνευτό MML

SUN QUADRO LED *σποτάκι ΜΠΡΟΝΖΕ χωνευτό ΘΕΡΜΟ

SUN QUADRO LED DAYLIGHT*σποτάκι ΜΠΡΟΝΖΕ χωνευτό

SUN QUADRO LED DAYLIGHTσποτάκι ΜΑΥΡΟ χωνευτό Fast-On

Τροφοδοτικό 4 Φωτιστικά)SERIAL 15w (Max.

Διανομέας φωτιστικά)Minibox (Max. 4Fast-On

Καλώδιο σύνδεσης (Αντικαθιστά διανομένα όταν έχουμε μόνο 1 σποτ)Fast-On

Καλώδιο Επέκτασης (2 μέτρα)Fast-On

Διακλαδωτήρας «Υ» SERIAL MML

Καλώδιο Επέκτασης ( μέτρα)2MML

Νεο ,5 (4ης γενιάς)super led 3 w

Daylight - 4 00 K0 / Θερμό - 3000 Κ



ΣΠΟΤΑΚΙΑ εξωτερικά)LED SUN QUADROxT (

SUN QUADROxT LED

Φις για σύνδεση στην πρίζα
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ΜΟΝΤΕΛΟ

SUN QUADRO INOXδαχτυλίδι ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ για μετατροπή σε εξωτερικό

SUN QUADRO δαχτυλίδι ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΛΕΥΚΟ για μετατροπή σε εξωτερικό*

SUN QUADRO δαχτυλίδι ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΡΩΜΙΟ για μετατροπή σε εξωτερικό

SUN QUADRO δαχτυλίδι ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ για μετατροπή σε εξωτερικό*

Νεο ,5 (4ης γενιάς)super led 3 w

Fast-OnFast-On Fast-On

Διανομέας Καλώδιο σύνδεσης

Φις για σύνδεση στην πρίζα

Τροφοδοτικό LED Συνδέσεις με κλιπ Διακλαδωτήρας “Υ”

MMLMML

Τα σποτάκια είναι η εξωτερική έκδοση από τα σποτάκια για όσους δενSUN QUADROxT SUN QUADRO
ενδιαφέρονται να τρυπήσουν την μελαμίνη. Με την χρήση ενός εξωτερικού «δαχτυλιδιού» τοποθετούνται
πολύ γρήγορα χωρίς να ανοίξουμε τρύπες για το σποτάκι. Το εξωτερικό “δαχτυλίδι” στο οποίο θα χωνευτεί το
σποτάκι διαθέτει στα πλαϊνά ειδική εγκοπή για την διέλευση του καλωδίου.

Νέο μικρότερο βύσμα!



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Χωνευτά)microGEO LED (

Στα φωτιστικά έχ υν χρησιμοποιηθεί υψηλής απόδοσης ( 4ης γενιάς μέσα σε έναmicroGEO o led HP led)
προφίλ αλουμινίου. Η διαφορά στον τρόπο φωτισμού είναι εμφανής, καθώς τα ίδια τα σημεία (”τελείες”)
των led δεν εμφανίζονται αλλά ο φωτισμός είναι διάχυτος σε όλο το μήκος του προφίλ με
ομοιογένεια. Το τοποθετείται χωνευτό με γκινησιά στο κουτί. Σαν φωτισμός ντουλάπας ταmicroGEO
φωτιστικά ενσωματώνουν έναν αισθητήρα κίνησης ( ο οποίος αναλαμβάνει το άνοιγμαmicroGEO sensor)
και κλείσιμο του φωτιστικού με αυτόματο τρόπο. Η επιλογή να χρησιμοποιηθούν τα HP led αποδίδειled
άπλετο φως που φθάνει την εκπληκτική απόδοση των 1. 00 lumen ανά μέτρο μήκους, απαραίτητο για9
έναν χώρο εργασίας όπως ο πάγκος της κουζίνας ή ο φωτισμός της ντουλάπας. Τα φωτιστικά microGEO
χρησιμοποιούνται επίσης σε φωτισμό ραφιών καταστημάτων, μπαρ, κέντρων διασκέδασης και cafe.
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Διανομέας 4 & 6 θέσεων Καλώδιο σύνδεσης Εξωτερικός Αισθητήρας

microGEO Απλό microGEO με διακόπτη

Rcon Rcon Rcon



ΜΟΝΤΕΛΟ

microGEO 385mm (5,23w - 420 lm) DAYLIGHT με Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 495 lm) DAYLIGHT435 6,18 με Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 645 lm) DAYLIGHT535 8,08 με Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 950 lm) DAYLIGHT735 11,88 με Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 1105 lm) DAYLIGHT835 13,78 με Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 1255 lm) DAYLIGHT935 15,68 με Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 1555 lm) DAYLIGHT *1135 19,48 με Διακόπτη Rcon

microGEO 385mm (5,23w - 420 lm) DAYLIGHT με sensor Rcon

microGEO mm ( w - 495 lm) DAYLIGHT435 6,18 με sensor Rcon

microGEO mm ( w - 645 lm) DAYLIGHT535 8,08 με sensor Rcon

microGEO mm ( w - 950 lm) DAYLIGHT735 11,88 με sensor Rcon

microGEO mm ( w - 1105 lm) DAYLIGHT835 13,78 με sensor Rcon

microGEO mm ( w - 1255 lm) DAYLIGHT935 15,68 με sensor Rcon

microGEO mm ( w - 1555 lm) DAYLIGHT *1135 19,48 με sensor Rcon

microGEO 385mm ( w - 535 lm) DAYLIGHT6,65 χωρίς Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 610 lm) DAYLIGHT435 7,60 χωρίς Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 760 lm) DAYLIGHT535 9,50 χωρίς Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 1065 lm) DAYLIGHT735 13,30 χωρίς Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 1215 lm) DAYLIGHT835 15,20 χωρίς Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 1365 lm) DAYLIGHT935 17,10 χωρίς Διακόπτη Rcon

microGEO mm ( w - 1670 lm) DAYLIGHT *1135 20,90 χωρίς Διακόπτη Rcon

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 14w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 24w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 50w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 70w

Τροφοδοτικό 150PARALLEL 24V - w

Διανομέας ΘέσεωνRapid Connect 4 Rcon

Διανομέας ΘέσεωνRapid Connect 6 Rcon

Καλώδιο Επέκτασης ( μέτρα)2Rcon

Εξωτερικός αισθητήρας (σύνδεση πολλών φωτιστικών σε 1 )sensor cod. 1T608K

Καλώδιο σύνδεσης (Αντικαθιστά διανομέα όταν έχουμε μόνο 1 φωτιστικό)Rcon

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Χωνευτά)microGEO LED (

microGEO sensormicroGEO

Rcon

Daylight - 4000 K 0/ Θερμό - 3 00 Κ

Θέλει μόνο 10 χιλιοστά στο βάθος !
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ TRIANGOLO SUN LED - RETTANGOLO SUN LED

H TRIANGOLO & RETTANGOLO Super LEDνέα έκδοση των φωτιστικών με τα νέα 3ης γενεάς είναι
πλέον εδώ. Με χαμηλή ενεργιακή κατανάλωση μόλις 3 και απόδοση 290 θα καλύψουν και τονwatt Lumen
ποιό απαιτητικό πελάτη, ενώ θα προστατέψουν την τσέπη σας και το περιβάλλον. Εκπέμπουν πολύ
πλουσιότερο φως σε σχέση με τις κοινές λάμπες αλογόνου που χρησιμοποιούνταν έως τώρα, και η διάρκεια
ζωής των λαμπτήρων ξεπερνά την μέση διάρκεια ζωής των επίπλων με αποτέλεσμα στην πράξη να μην
χρειαστεί να αλλάξετε λάμπα, καθώς οι λαμπτήρες τύπου δεν “καίγονται” όπως οι κοινοίSUPER LED solid
λαμπτήρες αλογόνου.

Νεο super led 3w

Νεο super led 3w

TRIANGOLO SUN LED

RETTANGOLO SUN LED
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Daylight - 4000 K

ΜΟΝΤΕΛΟ

TRIANGOLO SUN ΑπλόΙnox DAYLIGHT MML

TRIANGOLO SUN MASTERμε διακόπτηΙnox DAYLIGHT MML

RETTANGOLO SUN ΑπλόΙnox DAYLIGHT MML

RETTANGOLO SUN MASTERμε διακόπτηΙnox DAYLIGHT MML

Τροφοδοτικό 4 Φωτιστικά)SERIAL 15w (Max.

Διακλαδωτήρας «Υ» SERIAL MML

Καλώδιο Επέκτασης ( μέτρα)2MML



ΜΟΝΤΕΛΟ

TRIANGOLO ( INOX 20wattαλογόνου) Απλό

TRIANGOLO ( INOX 20wattαλογόνου) με Διακόπτη

RETTANGOLO ( INOX 20wattαλογόνου) Απλό

RETTANGOLO ( 20wattαλογόνου) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Απλό ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

RETTANGOLO ΠΡΙΖΑ INOX (με ΜΑΥΡΗ πρίζα)

RETTANGOLO ΠΡΙΖΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (με ΜΑΥΡΗ πρίζα)

RETTANGOLO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ INOX (με ΜΑΥΡΟ Διακόπτη)

RETTANGOLO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (με ΜΑΥΡΟ Διακόπτη)

Μετασχηματιστής Φωτιστικά)ECO 60watt (Max. 3

Μετασχηματιστής 105 5 Φωτιστικά)ECO watt (Max.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Απλά Αλογόνου)TRIANGOLO - RETTANGOLO (

Τα φωτιστικά πάγκου κουζίνας έρχονται και σε έκδοση ΔΙΑΚΟΠΤΗ ή ΠΡΙΖΑΣ δίνοντας λύσηRettangolo
σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαραίτητη πρόβλεψη. Με τον τρόπο αυτό ο κατασκευαστής μπορεί να
καλύψει πρόσθετες ανάγκες για πρίζες ή διακόπτες μέσα στον χώρο της κουζίνας και σε συνδυασμό με
τα φωτιστικά σώματα του ιδίου τύπου δεν αλλοιώνει την αισθητική του χώρου, αποφεύγοντας
παράλληλα τυχόν μερεμέτια και ζημιές, αφού τα πρόσθετα αυτά στοιχεία εναρμονίζονται τέλεια μέσα στο
χώρο μαζί με τα φωτιστικά του πάγκου κουζίνας.

RETTANGOLO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

RETTANGOLO TRIANGOLO

RETTANGOLO ΠΡΙΖΑ
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ΜΟΝΤΕΛΟ

Leaf NET mm w) DAYLIGHTΧωνευτό 150 (2 Απλό MML

Leaf NET mm (2w) DAYLIGHT MASTERΧωνευτό 150 με διακόπτη MML

Leaf NETxT mm (2w) DAYLIGHTΕξωτερικό 150 Απλό MML

Leaf NETxT mm (2w) DAYLIGHT MASTERΕξωτερικό 150 με διακόπτη MML

Τροφοδοτικό Φωτιστικά)SERIAL 15w (Max. 7

Διακλαδωτήρας «Υ» SERIAL MML

Καλώδιο Επέκτασης ( μέτρα)2MML

Ένα “φυλλαράκι” για την κουζίνα σας! Στα φωτιστικά κουζίνας έχουν χρησιμοποιηθεί δύοLeaf NET Power
led Leaf NETυψηλής απόδοσης σε ένα προφίλ μήκους 15 εκ. Το υπάρχει στη χωνευτή ή στην εξωτερική
έκδοση (για ευκολότερη τοποθέτηση), με ή χωρίς ενσωματωμένο διακόπτη. Είναι μια πολύ διακριτική
λύση φωτισμού η οποία δένει αρμονικά με τη μοντέρνα κουζίνα. Στη χωνευτή έκδοση μπορεί ναled
χρησιμοποιηθεί σαν φωτισμός ντουλάπας.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED “Leaf NET”

Leaf NET LED

Χωνευτό με διακόπτη

Εξωτερικό
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Όλα τα φωτιστικά της σειράς είναι σε “Leaf Daylight” - 4100 K



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Εξωτερικό)LED “NETxT” (

Στα φωτιστικά κουζίνας - ντουλάπας ΝΕΤ έχουμε ταινίες υψηλής απόδοσης μέσα σε προφίλled
αλουμινίου. Τα προφίλ έχουν πάχος μόλις 8 και παράγονται σε τρεις παραλλαγές: Χωνευτό, Ημι-mm
εμβαθυμένο, Εξωτερικό και σε πληθώρα διαστάσεων. Το εξωτερικό προφίλ ΝΕΤ χαρακτηρίζεται απόxT
την ευκολία τοποθέτησης και τη μίνιμαλ εμφάνιση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φωτιστικό κουζίνας
στην έκδοση με τον “μπλε” ηλεκτρονικό διακόπτη αφής ή σαν φωτιστικό ντουλάπας στην έκδοση με τον
αισθητήρα (ραντάρ) κίνησης. Στα προφίλ η στήριξη γίνεται απλά, βιδώνοντας το προφίλ στις δύοNETxT
άκρες και καλύπτοντας τις βίδες με τα καλύμματά τους.
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ΜΟΝΤΕΛΟ

NETxT 450mm ( w - 460 lm) DAYLIGHT5,76 απλό* MML

NETxT 450mm (4,32w - 345 lm) DAYLIGHT με Διακόπτη* MML

NETxT mm ( w - 576 lm) DAYLIGHT600 7,20 απλό* MML

NETxT mm ( w - 576 lm) DAYLIGHT600 7,20 με Διακόπτη MML

NETxT mm ( w - 920 lm) DAYLIGHT900 11,52 απλό* MML

NETxT mm ( w - 920 lm) DAYLIGHT900 11,52 με Διακόπτη MML

NETxT mm ( w - 1267 lm) DAYLIGHT1200 15,84 απλό* MML

NETxT mm ( w - 1267 lm) DAYLIGHT1200 15,84 με Διακόπτη* MML

NETxT mm ( w - 345 lm) DAYLIGHT413 4,32 sensor MML

NETxT 563mm (5,76w - 460 lm) DAYLIGHT sensor MML

NETxT 863mm (10,08w - 805 lm) DAYLIGHT sensor MML

NETxT 1163mm (14,40w - 1152 lm) DAYLIGHT sensor MML

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 14w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 50w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 70w

Διακλαδωτήρας «Υ» PARALLEL MML

Καλώδιο Επέκτασης ( μέτρα)2MML

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 24w

Απλό (χωρίς διακόπτη) Με διακόπτη Με sensor



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑLED “FOX” ME

To FOXφωτιστικό μπαταρίας είναι της αγοράς.το 1ο επαγγελματικό φωτιστικό με μπαταρία
Κατασκευασμένο στην Ιταλία από την διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά όπως:Forma e Funzione

Υψηλή απόδοση φωτισμού χάρη στην χρήση ης γενιάς.� LED 4
Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας ( ).� εγγυημένη διάρκεια 4-6 μήνες
Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου της κατανάλωσης σε συνδιασμό με αισθητήρα .� sensor

� Αυτόματο διακόπτη Ο /Ο μέσω αισθητήρα.N FF
� Πρόσθετο διακόπτη για εξοικονόμηση ενέργεια σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίαςON/OFF
του χρήστη.

Διπλός σχεδιασμός που επιτρέπει την .� τοποθέτηση σαν χωνευτό ή εξωτερικό
Έυκολο σύστημα αντικατάστασης της μπαταρίας.�

� Μικρό και διακριτικό μέγεθος.
Χρησιμοποιεί 3 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ (συμπεριλαμβάνονται στην τιμή)�

Το φωτιστικό είναι κατάλληλο για κάθε σημείο όπου η πρόσβαση σε παροχή ρεύματος δεν είναιFOX
εφικτή. Η χρήση τελευταίας τεχνολογίας σε συνδιασμό με το έξυπνο κύκλωμα διαχείρησης τηςLED
ενέργειας μειώνει αισθητά την κατανάλωση, προσφέροντας παράλληλα υψηλό επίπεδο φωτισμού και
μεγάλη διάρκεια χρήσης της συσκευής χωρίς να επιβαρύνει την τσέπη του χρήστη.

ΜΟΝΤΕΛΟ

FOX w) DAYLIGHTΦωτιστικό ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σίλβερ Χωνευτό ή Εξωτερικό (0,5
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ΜΟΝΤΕΛΟ

LUNA mm (1x3,8w) DAYLIGHTγια συρτάρια 860 με διακόπτη προσέγγισης
MML ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

LUNA mm (1x3,8w) DAYLIGHTγια ερμάρια 410 με διακόπτη προσέγγισης
ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!MML

LUNA mm (1x3,8w) DAYLIGHTγια ερμάρια 860 με διακόπτη προσέγγισης
ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!MML

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 14w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 50w

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 70w

Διακλαδωτήρας «Υ» PARALLEL MML

Καλώδιο Επέκτασης ( μέτρα)2MML

Τροφοδοτικό PARALLEL 24V - 24w

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (Για Συρτάρια - Κρεμαστά - Ντουλάπες)LED “LUNA”

Πόρτες ανοιγόμενες, μοντέρνα συστήματα ανύψωσης, συρόμενες πόρτες ή συρτάρια, τα υπάρχουν σεLUNA
πολλές παραλλαγές ανάλογα με το έπιπλο στο οποίο θα τοποθετηθούν και είναι το ιδανικό φωτιστικό γιαled
τα συρτάρια της κουζίνας ή τα κρεμαστά ερμάρια όπου η χρήση των μηχανισμών ανύψωσης είναι όλο και πιο
συχνή. Με τα νέα υψηλής απόδοσης, θα ικανοποιήσουν και τον ποιό απαιτητικό πελάτη σεercole super led
οποιαδήποτε εφαρμογή.
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Όλα τα φωτιστικά της σειράς είναι σε “LUNA Daylight” - 4100 K



Orizzonte PO/TOP

Το φωτιστικό φθορισμού ISA φωτίζει διακριτικά,
ενώ ο ψυχρός λευκός φωτισμός του δεν αλλοιώνει
τα χρώματα. Χρησιμοποιείται σε ντουλάπες, ράφια
καταστημάτων και οπουδήποτε υπάρχει η ανάγκη
για έναν διακριτικό φωτισμό υψηλής απόδοσης.
Παράγεται σε διάφορα μήκη, ενώ το άναμμα μπορεί
να γίνει και με αισθητήρα κίνησης (ραντάρ).sensor

ISA

Το προϊόν αυτό συνδέεται απ’ ευθείας στην παροχή του ρεύματος (230 ).V

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
διατίθεται με αισθητήρα ( ή διακόπτη κορδόνιsensor)

Το φωτιστικό είναι η δημοφιλέστερη λύση φωτισμού ντουλάπας, καθώς συνδυάζει φωτισμόOrizzonte
μαζί με σωλήνα ντουλάπας σε ένα στοιχείο. Ο φωτισμός δεν αλλοιώνει το χρώμα των ρούχων και είναι
επαρκής για να κάνει κάποιος την επιλογή του χωρίς την ανάγκη πρόσθετου φωτισμού.

sensor

Το προϊόν αυτό συνδέεται απ’ ευθείας
στην παροχή του ρεύματος (230 ).V
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ΜΟΝΤΕΛΟ

ISA (13w) DAYLIGHT mm(Φθορισμού) Χωνευτό 670 ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

ISA (13w) DAYLIGHT mm(Φθορισμού) Χωνευτό 670 sensor ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

ISA (21w) DAYLIGHT 1050mm(Φθορισμού) Χωνευτό ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

ISA (21w) DAYLIGHT 1050mm(Φθορισμού) Χωνευτό sensor ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

ΜΟΝΤΕΛΟ

Orrizonte PO/TOP 755mm (8w) DAYLIGHT με διακόπτη (κορδόνι) ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Orrizonte PO/TOP mm ( w) DAYLIGHT855 8 με διακόπτη (κορδόνι) ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Orrizonte PO/TOP mm ( w) DAYLIGHT955 13 με διακόπτη (κορδόνι) ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Orrizonte PO/TOP mm ( w) DAYLIGHT1160 13 με διακόπτη (κορδόνι) ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Orrizonte PO/TOP 755mm (8w) DAYLIGHT sensor ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

Orrizonte PO/TOP 855mm (8w) DAYLIGHT sensor ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

Orrizonte PO/TOP 955mm (8w) DAYLIGHT sensor ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

Orrizonte PO/TOP 1160mm (8w) DAYLIGHT sensor ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!




