
OLIMP – Oświetlenie elewacji 

 

Budujemy piękne domy które oprócz funkcji mieszkalnych pełnią również częściowo funkcję 

dekoracyjną naszego otoczenia. Wybierając projekt przed budową zwracamy uwagę również 

na zewnętrzny wygląd domu. Każdy dom jest dobrze widoczny w dzień, po zmierzchu już 

niekoniecznie… 

 

Dla tych z Państwa którym zależy aby dom był dobrze widoczny po zmierzchu, proponujemy 

montaż opraw elewacyjnych. Takie lampy zamontowane w odpowiednich miejscach mogą 

idealnie podkreślić odpowiednie elementy architektoniczne naszego budynku, wyeksponować 

jego najładniejsze elementy. Takie oświetlenie oprócz funkcji estetyczno dekoracyjnej spełnia 

również swoje zadania w kwestii bezpieczeństwa. Oświetlone otoczenie domu jest mniej 

przyjazne dla nieproszonych gości jak włamywacze czy złodzieje. 

 

Dekoracyjne oprawy oświetleniowe OLIMP wykonane z nierdzewnej stali, przeznaczone są 

do montażu ściennego lub montażu na podłożu stałym. Jako źródło światła stosuje się 

żarówki halogenowe, lub żarówki LED z trzonkiem GU10. Żarówki Gu10 są bardzo 

popularne i bez problemy możemy je nabyć prawie w każdym sklepie elektrycznym lub 

oświetleniowym oraz markecie. Oczywiście rekomenduje stosowanie lamp LED – dzięki 

którym rachunki za energię elektryczną będą niższe. Oprawy zostały tak skonstruowane i 

zabezpieczone aby zła pogoda i warunki atmosferyczne nie miały wpływu na ich działanie. 

 

Połączenie klasyki z nowoczesnością sprawia, że te oprawy oświetleniowe mają uniwersalne 

zastosowanie, a wysokiej jakości materiały użyte przy ich produkcji zapewnią długą i 

bezawaryjną pracę. 

 

Klasyczne oświetlenie ogrodu 

 

Lampy wiszące ogrodowe Liguria to klasyczne oświetlenie ogrodu. Idealnie komponują się w 

otoczeniu domów w klasycznym stylu. 

 

Te klasyczne dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z aluminium są przeznaczone do 

montażu sufitowego (lampy wiszące), ściennego (kinkiety) lub montażu na podłożu stałym 

(słupki). 

Jako źródło światła stosuje się żarówkę tradycyjną z trzonkiem E27 o maksymalnej mocy 

60W lub świetlówkę kompaktową (energooszczędną) o maksymalnej mocy 24W. 

Rekomendujemy jednak stosowanie żarówek LED marki. Pozwolą one Państwu znacznie 

oszczędzić energię elektryczną, zmniejszą konieczność częstego wymiany źródeł światła, a to 

wszystko ma ogólny wpływ na nasze środowisko. 

Konstrukcja oprawy i zastosowane materiały zapewniają wysoką odporność mechaniczną 

oraz odporność na wnikanie wody i pyłu. Lampy te idealnie nadają się do oświetlenia 

Państwa ganków, ogrodów czy werand. 

Lampy ogrodowe New York 

https://ardant.pl/lampy-wiszace/


Nowe lampy ogrodowe z serii New York – to połączenie klasycznego wyglądu z nowoczesną 

kolorystyką. Oprawy oświetleniowe wykonane są z aluminium gwarantującego długi okres 

eksploatacji lamp bez problemów z korozją. Lampy występujące w serii New York to 

kinkiety do montażu naściennego oraz słupki do montażu na podłożu stałym. Oprawy stojące 

wykonane są w dwóch wysokościach. Wersja niższa posiada jeszcze odmiany wyposażone w 

dodatkowe gniazdo zasilania 230V umożliwiające wygodne podłączenie w ogrodzie kosiarki 

lub innego sprzętu elektrycznego oraz słupki wyposażone w czujnik ruchu które zadziałają 

tylko wtedy kiedy światło jest nam naprawdę konieczne. 

 

Jako źródło światło wykorzystywana jest tutaj żarówka z klasycznym gwintem E27, może to 

być żarówka tradycyjna, świetlówka energooszczędna lub lampa LED. Żarówka osłonięta jest 

mlecznym kloszem z tworzywa który dobrze rozprasza światło. Konstrukcja oprawy i 

zastosowane materiały do jej produkcji zapewniają dużą odporność na uszkodzenia 

mechaniczne oraz bardzo dobre zabezpieczenie przed wilgocią. 

 

Udane połączenie klasyki i nowoczesności sprawia iż są to oprawy uniwersalne 

charakteryzujące się szerokimi możliwościami zastosowania. Idealnie nadają się do 

oświetlania wjazdów, ogrodów, wejść do budynków, oświetlania trawników, skwerów lub 

naszych tarasów i otoczenia domu. 

 

Będą dobrze wyglądać w otoczeniu nowoczesnego biurowca czy klasycznego domu. 

 

Lampy, lampki, kinkiety, żyrandole... 

Oświetlenie to ważny element w każdym domu,za jego pomocą budujemy nastrój i 

podkreślamy styl pomieszczenia. Oświetlenie powinno być oddzielnie dopasowane do 

każdego pomieszczenia, inne lampy wybierzemy do kuchni, inne do pokoju dziecka a jeszcze 

inne do ogrodu. Dlatego przed kupnem lamp i lampek powinniśmy zastanowić się jaką 

funkcję przede wszystkim mają one spełniać, czy mają być energooszczędne czy może ich 

zadaniem jest mocne oświetlenie – dekoracyjne klosze lamp. Pamiętajmy,że przy oświetleniu 

nie liczy się tylko strona praktyczna, ważna jest tez ta materialna, montując droższe 

oświetlenie na dłuższą metę stanie się bardziej opłacalne. Nowe odkrycia sprawiają, że na 

rynku pojawiają się nowe rozwiązania, żarówki które zużywają mniej energii, są 

energooszczędne, lub lampy ogrodowe które pobierają energie słoneczną w dzień i dzięki 

czemu bez odrobiny prądu świecą przez cała noc. 

 

Oświetlenie w ogrodzie 

Oświetlenie w ogrodzie pozwala na przedłużenie czasu spędzanego w ogródku. Aby 

oświetlenie nie zepsuło uroku naszego kawałka natury powinno być dobrane do stylu w jakim 

jest urządzony nasz ogród. Do tradycyjnego, wiejskiego ogródka powinniśmy dopasować 

takie lampy, aby się nie wyróżniały, najlepiej zainwestować w ciekawe obudowy które 

dopasujemy do reszty. Do nowoczesnego ogrodu, w którym znajdują się meble z elementami 

metalowymi świetnie nadawać się będą lampy stojące w metalowej obudowie lub 

przytwierdzone do ścian do oświetlenia wejścia kinkiety również w obudowie metalowej. 

https://ardant.pl/lampy-wiszace/#najlepsze-klosze-do-lamp


Jeżeli w ogrodzie znajdują się kamienne stoliki, ławki, fontanny ciekawym rozwiązaniem 

będą kamienne latarnie. 
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