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MESSA
LED SPOT

Nowoczesny naświetlacz LED
przeznaczony do montażu
na szynoprzewodzie.

Szerokie spektrum zastosowań:

Obudowa wykonana z aluminium.

 handel: oświetlenie ekspozycji,
witryny sklepów, oświetlenie
regałów, oświetlenie akcentujące,

Wykorzystujemy tylko najnowsze
moduły LED COB dające perfekcyjne
i równomierne światło (CRI 90).

 hotele, urzędy, biura: oświetlenie
akcentujące, ciągi komunikacyjne,
recepcje, restauracje, bary,

Oprawa należy do grupy
naświetlaczy przeznaczonej
do budowania energooszczędnych
instalacji oświetleniowych.

 oświetlenie architektoniczne:
oświetlenie akcentujące, salony,
muzea, galerie, mieszkania,

To bezobsługowe oświetlenie dedykowane jest zwłaszcza do salonów
odzieżowych i obuwniczych, butików
oraz salonów firmowych.

 jako opcja dostępna wersja
na bazie do bezpośredniego
montażu na ściany oraz sufity.

Dzisiaj problem wyboru oświetlenia
to nie tylko kwestia natężenia
światła, to również uzyskanie
odpowiedniej jakości światła
przy zastosowaniu najnowszych
rozwiązań LED.
Mamy wieloletnie doświadczenie
w doborze oświetlenia odpowiedniego do różnego rodzaju
powierzchni handlowych.
Dzięki optymalizacji oferty możemy
zawsze zaoferować naszym Klientom
niezwykle atrakcyjne ceny.

www.oswietleniesklepow.pl

2

3

www.maxi-light.pl

BOSS

BOSS OVAL

LED SPOT

LED SPOT

Nowoczesny naświetlacz LED
przeznaczony do montażu
na szynoprzewodzie.
Obudowa wykonana z aluminium.

 handel: oświetlenie ekspozycji,
witryny sklepów, oświetlenie
regałów, oświetlenie akcentujące,

Wykorzystujemy tylko najnowsze
moduły LED COB dające perfekcyjne
i równomierne światło (CRI 90).
Oprawa należy do grupy
naświetlaczy przeznaczonej
do budowania energooszczędnych
instalacji oświetleniowych.
To bezobsługowe oświetlenie dedykowane jest zwłaszcza do salonów
odzieżowych i obuwniczych, butików
oraz salonów firmowych.
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Szerokie spektrum zastosowań:

Nowoczesny naświetlacz LED
przeznaczony do montażu
na szynoprzewodzie.

Szerokie spektrum zastosowań:

Obudowa wykonana z aluminium.

 handel: oświetlenie ekspozycji,
witryny sklepów, oświetlenie
regałów, oświetlenie akcentujące,

 hotele, urzędy, biura: oświetlenie
akcentujące, ciągi komunikacyjne,
recepcje, restauracje, bary,

Wykorzystujemy tylko najnowsze
moduły LED COB dające perfekcyjne
i równomierne światło (CRI 90).

 hotele, urzędy, biura: oświetlenie
akcentujące, ciągi komunikacyjne,
recepcje, restauracje, bary,

 oświetlenie architektoniczne:
oświetlenie akcentujące, salony,
muzea, galerie, mieszkania,

Oprawa należy do grupy
naświetlaczy przeznaczonej
do budowania energooszczędnych
instalacji oświetleniowych.

 oświetlenie architektoniczne:
oświetlenie akcentujące, salony,
muzea, galerie, mieszkania,

 jako opcja dostępna wersja
na bazie do bezpośredniego
montażu na ściany oraz sufity.

To bezobsługowe oświetlenie dedykowane jest zwłaszcza do salonów
odzieżowych i obuwniczych, butików
oraz salonów firmowych.

 jako opcja dostępna wersja
na bazie do bezpośredniego
montażu na ściany oraz sufity.

5

www.maxi-light.pl

RIOT

BOSS GOT

LED SPOT

LED SPOT

Nowoczesny naświetlacz LED
przeznaczony do montażu
na szynoprzewodzie.
Obudowa wykonana z aluminium,
najwyższej jakości energooszczędne
moduły LED COB.
Wykorzystujemy tylko najnowsze
moduły LED COB dające perfekcyjne
i równomierne światło (CRI 90).
Oprawa należy do grupy
naświetlaczy przeznaczonej
do budowania energooszczędnych
instalacji oświetleniowych.
To bezobsługowe oświetlenie dedykowane jest zwłaszcza do salonów
odzieżowych i obuwniczych, butików
oraz salonów firmowych.
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Szerokie spektrum zastosowań:
 handel: oświetlenie ekspozycji,
witryny sklepów, oświetlenie
regałów, oświetlenie akcentujące,
 hotele, urzędy, biura: oświetlenie
akcentujące, ciągi komunikacyjne,
recepcje, restauracje, bary,
 oświetlenie architektoniczne:
oświetlenie akcentujące, salony,
muzea, galerie, mieszkania,
 jako opcja dostępna wersja
na bazie do bezpośredniego
montażu na ściany oraz sufity.

Nowoczesny w pełni regulowany
downlight okrągły, wpuszczany,
przeznaczony do sufitów
podwieszanych.
Obudowa wykonana jest z aluminium.
Wykorzystujemy tylko najnowsze
moduły LED COB dające perfekcyjne
i równomierne światło (CRI 90).
Oprawa należy do grupy opraw
kierowanych przeznaczonych
do budowania energooszczędnych
instalacji oświetleniowych.
To bezobsługowe oświetlenie
dedykowane jest zwłaszcza
do salonów odzieżowych,
obuwniczych i kosmetycznych
oraz salonów firmowych i butików.

Szerokie spektrum zastosowań:
 handel: oświetlenie ekspozycji,
witryny sklepów, oświetlenie
regałów, oświetlenie akcentujące,
 hotele, urzędy, biura: oświetlenie
akcentujące, ciągi komunikacyjne,
recepcje, restauracje, bary,
 oświetlenie architektoniczne:
oświetlenie akcentujące, salony,
muzea, galerie, mieszkania,
 jako opcja dostępna wersja
na bazie do bezpośredniego
montażu na ściany oraz sufity.
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BOSS

BOSS

LED DL

LED DLN

Nowoczesny downlight LED
okrągły, wpuszczany, przeznaczony
do sufitu podwieszanego.
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Szerokie spektrum zastosowań:

Obudowa wykonana jest z aluminium.

 handel: oświetlenie ekspozycji,
witryny sklepów, oświetlenie
regałów, oświetlenie akcentujące,

Wykorzystujemy tylko najnowsze
moduły LED COB dające perfekcyjne
i równomierne światło (CRI 90).

 hotele, urzędy, biura: oświetlenie
akcentujące, ciągi komunikacyjne,
recepcje, restauracje, bary,

Standardowo pierścień zewnętrzny
jest malowany proszkowo na kolor
biały lub czarny, na życzenie
dostępny w różnych kolorach RAL.

 oświetlenie architektoniczne:
oświetlenie akcentujące, salony,
muzea, galerie, mieszkania.

Nowoczesny okrągły downlight
nabudowywany, jako opcja
dostępna jest wersja przeznaczona
do zwieszania na stalowych
zawiesiach. 

Szerokie spektrum zastosowań:

Obudowa wykonana jest ze stali
i aluminium.

 hotele, urzędy, biura: oświetlenie
akcentujące, ciągi komunikacyjne,
recepcje, restauracje, bary,

Wykorzystujemy tylko najnowsze
moduły LED COB dające perfekcyjne
i równomierne światło (CRI 90).

 handel: oświetlenie ekspozycji,
witryny sklepów, oświetlenie
regałów, oświetlenie akcentujące,

 oświetlenie architektoniczne:
oświetlenie akcentujące, salony,
muzea, galerie, mieszkania.

Standardowo obudowa jest
malowana proszkowo na kolor biały
lub czarny, na życzenie dostępna jest
w różnych kolorach RAL.
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BOSS

BOSS

PRO LED LINE

MODUL LED

Nowoczesna oprawa LED
wykonana z wysokiej jakości profilu
aluminiowego.
Dystrybucja światła realizowana jest
poprzez przesłonę wykonaną z opalu
lub akrylu.
Istnieje możliwość łączenia
opraw w ciągi i budowania
energooszczędnych instalacji
oświetleniowych łatwych
w konfiguracji i montażu.
Przystosowane do montażu
zwieszanego, nastropowego
lub naściennego.
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Szerokie spektrum zastosowań:
w budynkach użyteczności
publicznej, biurach i ciągach
komunikacyjnych oraz

Klasyczna kwadratowa oprawa LED
o wysokiej skuteczności świetlnej
przeznaczona do pomieszczeń
biurowych.

Szerokie spektrum zastosowań
w budynkach użyteczności
publicznej, biurach i ciągach
komunikacyjnych.

 handel: oświetlenie ciągów
regałów, oświetlenie zalewowe,

Oprawa wykonana jest z aluminium,
wyposażona w przesłonę z tworzywa
sztucznego gwarantującą równomierną dystrybucję światła.

Przeznaczona do budowania
energooszczędnych instalacji
oświetleniowych łatwych
w konfiguracji i montażu.

 hotele, recepcje, restauracje, bary,
 oświetlenie architektoniczne:
salony, muzea, galerie, mieszkania,

Dostępna w dwóch wariantach
(kwadrat, prostokąt) przeznaczona
jest do montażu nasufitowego
i zwieszanego.
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BOSS

BOSS

HIGH BAY

TECH LED LINE

Profesjonalna oprawa przemysłowa
wisząca typu HIGH BAY, wykonana
ze stali oraz aluminium.
Posiada wysokowydajny moduł LED.
Standardowa długość zawiesi
wynosi 2,5m.

Szerokie spektrum zastosowań
w wysokich pomieszczeniach:
 restauracje,
 sklepy, salony odzieżowe,
 hale fabryczne,
 hale magazynowe,
 warsztaty,
 lofty.
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Przemysłowa i magazynowa
oprawa LED o stopniu szczelności
IP65 (6 – chroni przed wnikaniem
pyłu i kurzu, 5 – chroni przed
strumieniem wody).
Obudowa oprawy wykonana
z tworzywa sztucznego, klosz
wykonany jest z poliwęglanu.

Szerokie spektrum zastosowań:
 hale fabryczne,
 hale magazynowe,
 warsztaty,
 ciągi komunikacyjne,
 pomieszczenia gospodarcze.

Przeznaczona do zwieszania
na zawiesiach lub montażu
nasufitowego.
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OŚWIETLENIE

OŚWIETLENIE

PIEKARNI I CUKIERNI
Współpracujemy w wieloma producentami
pieczywa, oferujemy najnowsze rozwiązania
przeznaczone do profesjonalnego oświetlenia
piekarni i cukierni.
W zaskakująco wielu piekarniach i cukierniach,
pomijane są wydawałoby się oczywiste zasady
dotyczące oświetlenia, które pomagają w
zwiększeniu sprzedaży.
Apetycznie wyglądające pieczywo dzięki
nowoczesnemu oświetleniu równa się wyższe
przychody.

MIĘSA I WĘDLIN
Świeże mięso ma kolory od jasno różowego
do ciemnoczerwonego.
Specjalna barwa światła
przeznaczona do atrakcyjnej
prezentacji produktów

Technologia

LED COB

Kolor nie ma wpływu na smak, kruchość
i soczystość ale ma wpływ na decyzje kupujących.

Elastyczne tryby pracy

W badaniach zachowań klientów stwierdzono,
że konsumenci określają kolor jako najbardziej
istotny czynnik przy ocenie świeżości: mięsa,
przetworów i wędlin.

5-letnia gwarancja
producenta podzespołów

Oferujemy najnowsze oświetlenie do mięsa
i wędlin, produkowane w Polsce i dostępne od ręki.

Wysokie odwzorowanie
kolorów

Oświetliliśmy już setki sklepów
ponieważ mamy bardzo konkurencyjne ceny.

www.piekarnia.oswietleniesklepow.pl
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Oferujemy również rozwiązania oświetleniowe przeznaczone
do warzyw i owoców, serów, ryb i owoców morza.

www.sklep-miesny.oswietleniesklepow.pl
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Maxi-Light Profesjonalne Systemy Oświetleniowe
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 60-778 Poznań, Polska
tel.: 61 866 73 42, 61 610 34 64, fax: 61 642 72 72
e-mail: office@maxi-light.pl www.maxi-light.pl

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania
i przygotujemy indywidualne rozwiązanie.
• doradztwo techniczne w zakresie oświetlenia
• dobór oświetlenia energooszczędnego
dostosowanego do branży

• bezpłatne projekty i konsultacje w celu
znalezienia optymalnego rozwiązania

• krótki czas realizacji zamówień
+ bezpłatna dostawa

www.maxi-light.pl

Poznań
505 87 64 34

office@maxi-light.pl

Warszawa
609 67 68 78

warszawa@maxi-light.pl

Sosnowiec
606 79 64 34

handlowy@maxi-light.pl

Gdynia
502 58 64 34

gdynia@maxi-light.pl

www.oswietleniesklepow.pl

www.oswietlenie-zywnosci.pl

