Opis przedmiotu zamówienia
L.p.

Rodzaj

Opis (minimalne parametry)

1.

Lampki nocne

2.

Lampka biurkowa

3.

Lampa wisząca

4.

Żyrandol

lampa stołowa
solidna konstrukcja
kolor klosza - biały
średnica klosza: ~20 cm
wysokość klosza: ~15cm
wysokość lampy: ~35cm
długość kabla: ok 2m
napięcie zasilania: 230v
źródło światła: 1 x żarówka LED E14
Kolor: czarny,
regulowany poziom świecenia.
regulowane płynnie ramię,
diody LED
klasa energetyczna: A+
barwa światła: naturalna - 5000K
moc: 6W
ilość diod led: ~15
sterowanie skali jasności
długość przewodu: ~2 m
gwarancja: 24 miesiące
lampa wisząca z abażurem,
klosz z materiału laminowanego od wewnątrz,
kolor: biały.
Źródło światła żarówka E27 (możliwość zastosowania żarówek LED E27)
Żarówka 2 x E27 max 42W
Średnica zewnętrzna klosza ~40cm
Wysokość klosza ~20cm
Klasa szczelności IP20
Napięcie 230V
Materiał tworzywo/tkanina
Sposób montażu sufit
Gwarancja: 2 lata
Kształt: okrągły
Źródło światła: E27, 3 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20.
Wymiary ok: 45 x 45 x max. 80 cm
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: Szary
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9
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M

5.

Kinkiet

6.

Kinkiet

7.

Plafon łazienkowy

Obudowa wykonana z malowanego aluminium z mleczną przesłoną z pleksi.
Źródło światła: moduł LED
Moc: 12W
Długości: ~90 cm
Kolor wykończenia: biały,
Barwa światła: 3000K - biała ciepła,
Strumień świetlny: ~1680lm,
Kąt świecenia: 110º
Zasilanie: AC 230V, zasilacz wewnętrzny, wbudowany
Sposób montażu: ściana
Użyteczność: 50.000 godzin
Klasa ochrony: II
Klasa szczelności: IP20
biały kinkiet ledowy w kształcie kwadratu,
przeznaczenie: korytarza.
wysokość: ~4 cm
szerokość: ~25 cm
długość: ~25 cm
rodzaj gwintu: LED
barwa światła (kelwiny): 3000k ciepła
lumeny: 602
moc led: 10W
materiał: metal
kolor: biały
ip: 20
zasilanie: 230V
gwarancja: 36 miesięcy
okrągły plafon łazienkowy w jasnym kolorze
materiał: metal; plastik
gniazdo: zintegrowane źródło LED
liczba żarówek 1
temperatura barwowa 4000 K
moc źródła 18 W
całkowity strumień świetlny 1440 lm
kąt promieniowania 180 °
wysokość ~8 cm
średnica ~35 cm
stopień ochrony ip44
napięcie 230 V
klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: 1
klasa energetyczna A+
gwarancja 3 lata

*- przeznaczenie sprzętu:
DD – Dom dziecka
M – mieszkanie chronione
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