
VENEZ 30
Dekoracyjne oświetlenie wnętrz 
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VENEZ 30

Wybór wysokości zawieszenia
1 	 Możliwość	wyboru	wysokości	zawieszenia	sprawia,	że	oprawy

	 Venez	30	mogą	pełnić	funkcję	oświetlenia	ogólnego,	bądź	montowane
								bezpośrednio	np.	nad	stołem	czy	barem,	intensywniej	oświetlać	wybrane
								elementy	wnętrza.	

2 	 Specjalna	blokada	zabezpiecza	przed	samoczynnym	obniżeniem	się	oprawy.

Venez	30	to	zwieszane	oprawy	idealne	
do	dekoracyjnego	oświetlenia	
pomieszczeń.	Ich	prosta	forma	sprawia,	
że	pasują	do	różnorodnych	wnętrz,	które	
dzięki	nim	nabierają	blasku.	

Trwałość i bezpieczeństwo użytkowania 

Polimetakrylan	metylu	wykorzystany	w	produkcji	głównych	elementów	opraw	
Venez	30	(klosza	i	przysufitki)	jest	odporny	na:

3 	 uderzenia
4 	 działanie	promieniowania	UV,	co	powoduje,	że	oprawy	nie	ulegają	

	 przebarwieniu.
Tworzywo	to	łatwo	poddaje	się	także	procesom	recyklingu.	

Wykonanie	opraw	Venez	30	w	II	klasie	ochronności	zabezpiecza	przed	porażeniem	
prądem	elektrycznym	i	zapewnia	bezpieczeństwo	użytkowania.

WALORY UŻYTKOWE
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DANE TECHNICZNE

W	ofercie	podstawowej	oprawy	
Venez	30	dostępne	są	w	pięciu	
kolorach:	żółtym,	białym,	
pomarańczowym,	niebieskim,	
dymionym.	
Dzięki	różnorodności	barw	wnętrze	
staje	się	bardziej	przytulne	i	ciekawsze	
kolorystycznie.	

Indeks Model Kolor RAL Źródło światła Moc 
źródła światła

YM-WO0042-92 VENEZ	30 biały	-	opalizowany 9003 Żarówka	tradycyjna	lub	świetlówka	kompaktowa max.	60	W

YM-WO0042-93 VENEZ	30 żółty 1028 Żarówka	tradycyjna	lub	świetlówka	kompaktowa max.	60	W

YM-WO0042-94 VENEZ	30 pomaranczowy 2004 Żarówka	tradycyjna	lub	świetlówka	kompaktowa max.	60	W

YM-WO0042-95 VENEZ	30 niebieski 5005 Żarówka	tradycyjna	lub	świetlówka	kompaktowa max.	60	W

YM-WO0047-32 VENEZ	30 dymiony - Żarówka	tradycyjna	lub	świetlówka	kompaktowa max.	60	W

Parametry

Napięcie	zasilania:	230V/50Hz	
Źródło	światła:							tradycyjna	żarówka	z	trzonkiem	E27	o	maksymalnej

	mocy	60W	lub	odpowiednia	świetlówka
	energooszczędna	

*	Istnieje możliwość zamówienia innych kolorów z palety.

Producent	zastrzega	sobie	prawo	do	dokonania	zmian	konstrukcyjnych	w	oferowanych	produktach	
oraz	zmiany	szczegółowych	danych	technicznych,	nie	zmieniając	ogólnego	charakteru	produktu.

E27 60W
max.~230V
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Fabryka	 sprzętu	 oświetleniowego	
ELGO	Lighting	Industries	S.A.	w	Gosty-
ninie,	 to	 centrum	 produkcyjne	 Grupy	
BRILUM.	 Tam	 wytwarzana	 jest	 więk-
szość	wyrobów	oferowanych	przez	tę	
Grupę.	Bogata	i	różnorodna	gama	pro-
fesjonalnego	 sprzętu	 oświetleniowe-
go	 ELGO	 obejmuje	 wiele	 produktów	
przeznaczonych	 do	 oświetlania	 dróg	
i parków,	wnętrz	użyteczności	publicz-
nej,	obiektów	biurowych,	handlowych	
i	przemysłowych	oraz	oświetlenia	spe-
cjalistycznego,	 np.	 do	 doświetlania	
upraw	szklarniowych.
Z	 pewnością	 sentyment,	 jakim	 pol-
ski	 rynek	 oświetleniowy	 darzy	 markę	
ELGO,	 opiera	 się	 nie	 tylko	 na	 pięć-
dziesięcioletniej	 tradycji	produkcji	wy-
robów	 oświetleniowych,	 ale	 przede	
wszystkim	na	ich	wysokiej,	stabilnej	ja-
kości	przy	bardzo	korzystnych	cenach.	
Jest  to	 źródłem	 zaufania	 i	 doskonałej	
znajomości	 gostynińskich	 produktów	
oświetleniowych	 w	 Polsce	 i	 na	 wielu	
rynkach	światowych.

Śmiała	 wizja	 rozwoju	 marki	 ELGO	
nawiązuje	 do	 tej	 tradycji,	 ale	 przede	
wszystkim	 opiera	 się	 na	 poszerze-
niu	 oferty	 o	 nowoczesne	 produkty	
o	 współczesnym	 wzornictwie	 i	 wy-
sokich	 parametrach	 technicznych.	
Służy	 temu	 systematyczny	 rozwój	
przez	inwestycje	w	nowoczesną	tech-
nikę	wytwórczą	 i	 rozwój	potencjałów	
produkcyjnych	 dających	 ELGO  L.  I.	
wszechstronne	możliwości	zaspokaja-
nia	potrzeb	rynku	w	zakresie	produkcji	
opraw	 oświetleniowych	 i	 elektroniki	
oświetleniowej.
Niewątpliwie	wynika	to	z	faktu,	iż	dzia-
łania	 Grupy	 BRILUM	 są	 skoncentro-
wane	 na	 dostarczaniu	 nowoczesnych	
i  wszechstronnych	 produktów	 i	 usług	
oświetleniowych	o	bardzo	dobrej	jako-
ści	przy	zachowaniu	konkurencyjnych	
cen.	W	produkcji	stosowane	są	surow-
ce,	 materiały	 i	 technologie	 przyjazne	
dla	środowiska.

BRILUX S.A.
05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A
tel. +48 (22) 756 64 00, fax +48 (22) 756 64 10
e-mail: brilum@brilum.pl 
www.brilum.pl, www.elgo.pl

ELGO Lighting Industries S.A.
09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 98
tel. +48 (24) 235 20 01, fax +48 (24) 235 37 43
e-mail: elgo@elgo-li.pl
www.elgo-li.pl
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