
LinoLED®

Ekskluzywna Lampa LED ze zintegrowanym źródłem światła

• Czym jest LinoLED®?

LinoLED® jest wewnętrzną oprawą oświetleniową wykonaną z komponentów 
najwyższej jakości. Obudowa jest wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo 
(lub  anodowanego  -  zależnie  od  wersji).  Każda  część  składowa  lampy  została 
dopracowana w najmniejszym szczególe, by osiągnąć produkt trwały, estetyczny  
i solidny, a jednocześnie przyjazny dla środowiska i zdatny do recyklingu. 

• Design i budowa LinoLED®

Kształt  LinoLED®  jest  podyktowany  najnowszymi  trendami  wykończenia 
wnętrz.  Mimo  to,  charakreryzuje  się  on  ponadczasowością.  Klasyka  i  prostota 
kształtu zapewnia atrakcyjność oprawy zarówno dziś, jak i za dziesięć lat.

Rozmiar oprawy (30cm/3cm/1,5cm) zapewnia zarówno jej widoczność, jak i 
bardzo  długą  żywotność  diod  w  niej  zastosowanych  -  oprawa  jest  również 
radiatorem, elementem odprowadzającym ciepło od pracujących diod (temperatura 
ma główny wpływ na ich żywotność).

• Kolory opraw
Oprawa  występuje  standardowo  w  trzech  wersjach  kolorystycznych:  biały, 

czarny, aluminium szczotkowane. Możliwe są wykonania specjalne.
• Wykończenie opraw

Elementem  maskującym  jest  specjalnie  dobrane  tworzywo  satynowe,  o 
właściwościach optycznych idealnych do oświetlenia. Oprawa występuje w dwóch 
wersjach wykończenia:

- MAXI, z otworami nad diodami, dla uzyskania możliwie największej ilości 
światła; 

- DECO, jednolita, zapewniająca światło bardziej rozproszone i równomierne. 
Wersja ta charakteryzuje się większą szczelnością.

• Co świeci w LinoLED®?

Źródłem  światła  w  oprawie  są  diody  LED  mocy  (tzw.  PowerLED)  firmy 
CREE w branży uważanej za lidera w produkcji diod do celów oświetleniowych. 
Diody  CREE  dystansują  konkurencję  zarówno  pod  względem  wydajności,  jak  
i trwałości i wytrzymałości na niesprzyjające warunki. 

Ilość światła uzyskiwana przez LinoLED® (przy mocy max 7W!) przewyższa 
możliwości żarówki halogenowej o mocy 60W.

Dostępne kolory światła to biały ciepły i biały zimny.

Trwałość każdego  z  modeli  zdecydowanie  przewyższa  50  000  godzin  ciągłego 
świecenia, przy czym w przypadku diod CREE trwałość jest określana jako czas, po 
którym wydajność diody nie spadnie poniżej 70% wydajności początkowej. Jest to 
tzw. czas L70.
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• Gdzie stosować LinoLED®?
Oprawa  zasilana  jest  napięciem  bezpiecznym,  a  płytka  z  diodami  jest 

zabezpieczona cienkim filmem specjalistycznego lakieru bezbarwnego, który chroni 
wnętrze przed wpływem wilgoci. 

Powyższe cechy pozwalają stosować oprawę w każdym rodzaju oświetlenia 
wnętrz,  zarówno głównego,  jak i  dekoracyjnego.  Oprawa nadaje się  zarówno do 
oświetlania  mebli,  jak  i  całych  pomieszczeń.  Można  ją  montować  w ścianach  i 
sufitach.  W  każdym  zastosowaniu  LinoLED® nadaje  wnętrzu  nietuzinkowy, 
elegancki  charakter  i  nowoczesny  styl,  a  od  momentu  pierwszego  zaświecenia 
generuje oszczędności w postaci kosztów eksploatacji i energii.

• Jak zamawiać LinoLED?
LinoLED można zamawiać następującymi drogami: 

1. Zamówienie w sklepie internetowym www.LEDownia.pl
2. Zamówienie telefoniczne lub poprzez fax:

◦ Biuro Obsługi Klienta DDMAX: 516 596 889 lub 58 732 71 34
◦ fax: 58 732 78 43

3. Zamówienie drogą elektroniczną: 
◦ Biuro Obsługi Klienta DDMAX: bok@ddmax.pl

4. Zamówienie złożone osobiście w siedzibie firmy: 
◦ DDMAX

ul. Żywiecka 2c
80-407 Gdańsk (kliknij by ujrzeć mapę)
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