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Opis/ Description

Zastosowanie/ Application

Wymiary /Dimensions

Oprawa typu nastropowa, przeznaczona do oświetlenia wewnętrznego.  
Wykonana ze stali, wykończenie galwaniczne nikiel szczotkowany i chrom inne na zapytanie. Abażur 
wykonany z wysokogatunkowej tkaniny, zastosowany dyfuzor z PMMA. Przystosowana do obsługi 
źródeł światła o mocy wskazanej w tabeli na oprawkę GX24q-3 oraz E27.  
Możliwość regulacji źródeł światła. Waga oprawy wg. tabeli. Lampa nie zawiera źródła światła w 
komplecie.
Ceiling luminaire, designed for indoor lighting.   
Made of steel, galvanized finish, brushed nickel or chrome others on request. 
Lampshade made of high quality fabric, applied diffuser made from PMMA.  
Adapted to handling light sources given in the table on the GX24q-3 and E27 socket. Weight of the 
luminaire by table. Possibility to adjust light sources. The lamp doesn`t contain a light source in the 
set. 

-biuro/office
-hotel/hotel
-recepcja/reception
-dom/ house
-sklep/shop

F 220-240V  IP20          



Cyclone N
Dane techniczne/Technical specifications

Oprawa/ Luminaire Nr katalogowy/ Catalog no. Gniazdo/ Socket Moc/ Wattage [W] Materiał/ Material Kolor abażuru/ Lampshade color Waga/ Weight

Cyclone N 4x max 26W  GX24q-3      200-00134 GX24q-3 26
Nikiel szczotkowany, chrom, wysokoga-

tunkowa tkanina/ Brushed nickel, chrome, 
high quality fabric

Standardowo biały/ Standard white 4,3

Cyclone N 6x max 26W  GX24q-3      200-00135 GX24q-3 26
Nikiel szczotkowany, chrom, wysokoga-

tunkowa tkanina/ Brushed nickel, chrome, 
high quality fabric

Standardowo biały/ Standard white 4,3

Cyclone N  4x max 23W  E27      200-00136 E27 23
Nikiel szczotkowany, chrom, wysokoga-

tunkowa tkanina/ Brushed nickel, chrome, 
high quality fabric

Standardowo biały/ Standard white 4,3

Cyclone N 6x max 23W  E27      200-00137 E27 23
Nikiel szczotkowany, chrom, wysokoga-

tunkowa tkanina/ Brushed nickel, chrome, 
high quality fabric

Standardowo biały/ Standard white 4,3
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