
QuadraLED®

Iluminacja schodów i dekoracja ścian

Elegancja, prostota i dyskrecja w jednym

• Czym jest QuadraLED®?

QuadraLED® jest  wyższą  formą  iluminacji.  Może  służyć  do  podświetlania 
schodów lub jako estetyczny akcent tworzący eleganckie kompozycje świetlne na 
ścianie  i  nie  tylko.  Wykonany z  komponentów najwyższej  jakości,  by  osiągnąć 
produkt  trwały,  estetyczny i  solidny,  a  jednocześnie  przyjazny dla  środowiska  i 
zdatny do recyklingu. 

• Design i budowa QuadraLED®

QuadraLED® wykonany z  wysokiej  jakości  tworzywa  (PMMA)  z  trwałą
i  estetyczną  maskownicą  z  dibondu,  która  nadaje  mu  estetyczny i  ekskluzywny 
wygląd. Całość ma wymiary 10cm/10cm/1cm

QuadraLED® występuje obecnie w wersjach :
- Quadra LED BLACK
- QuadraLED ALU

• Co świeci w QuadraLED®?

Źródłem  światła  w  QuadraLED® jest  moduł  LED  DDMAX  -  specjalnie 
zaprojektowany przez naszą firmę. QuadraLED® emituje światło o barwie śnieżno-
białej. Napięcie zasilania to 12V, zaś pochłaniana moc: 0,48W.

Trwałość każdego  z  modeli  zdecydowanie  przewyższa  50  000  godzin  ciągłego 
świecenia.
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• Gdzie stosować QuadraLED®?

QuadraLED® zasilany jest  napięciem bezpiecznym, a płytka z  diodami jest 
zabezpieczona cienkim filmem specjalistycznego lakieru bezbarwnego, który chroni 
wnętrze przed wpływem wilgoci.

Powyższe  cechy  pozwalają  stosować  QuadraLED® w  każdym  rodzaju 
oświetlenia dekoracyjnego wnętrz. QuadraLED® nadaje się do oświetlania mebli, 
schodów,  traktów  komunikacyjnych,  ścian,  itp.  W  każdym  zastosowaniu 
QuadraLED® nadaje wnętrzu nietuzinkowy, elegancki charakter i nowoczesny styl, 
a od momentu pierwszego zaświecenia generuje oszczędności  w postaci  kosztów 
eksploatacji i energii.

• Jak zamawiać QuadraLED®?

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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