
L.p. Symbol Opis Ilość razem

Oprawa nastropowa o wymiarze 60x60, moc minimalnej 4x18W, kolor obudowy biały, układ zapłonowy elektroniczny, wyposażone w źródła światła T8 

minimum 4x18W, oraz moduł awaryjny 2h

Oprawa nastropowa wpuszczana o wymiarze 60x60, moc minimalnej 4x18W, kolor obudowy biały, układ zapłonowy elektroniczny, wyposażone w źródła 

światła T8 minimum 4x18W, oraz w dyfuzor opalowy

Oprawa wpuszczana o wymiarze 60x60, moc minimum 4x18W, kolor obudowy biały, układ zapłonowy elektroniczny, wyposażone w źróła światła T8 

minimum 4x18W oraz wyposażona w dyfuzor opalowy 

Oprawa typu Downligt,okrągła  o wymiarach minimalnych śr. 226 mm, h 97 mm, wpuszczana, wyposażone w źródło światła minimum mocy 2x18W G24q, 

oprawa z blachy stalowej odbłyśnik aluminiowy, oprawa z szybą piaskowaną., wyposażona w moduł awaryjny 2h.

Oprawa nastropowa hermetyczna IP 65, wyposażona w źródło światła świetlówki  mocy minimalnej 2 x36W,  wyposażony w elektroniczny układ zapłonowy. 

Oprawa nastropowa hermetyczna IP 65, wyposażona w źródło światła świetlówki mocy minimalnej 2 x36W,  wyposażony w elektroniczny układ zapłonowy. 

Wyposażona w moduł awaryjny 2 h. 

Taśma LED, o mocy minimalnej 7W/m IP 67 - długość minimum 1m 

21 Zasilacz  o mocy 150 W 24 V - do zasilania taśm led 6

23 Zasilacz o mocy 60W IP67 24V do zasilania profili led 2

Oprawa awaryjna oczko,oprawa z blachy stalowej o wymiarach minimalnych 130x130x104, moduł optyka Area, wyposażony w źródło światła  led o mocy 

minimalnej  3 W, moduł awaryjny 2h.

Oprawa awaryjna oczko,oprawa z blachy stalowej o wymiarach minimalnych 130x130x104, moduł optyka Road, wyposażony w źródło światła  led o mocy 

minimalnej 3 W, moduł awaryjny 2h.

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem o wymiarach minimalnej 70x90x330 z piktogramem  o wymiarach minimalnej 330x180 źródło t5 8 W,  moduł 

awaryjny 2h

27 EW+T Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna IP65,wyposażona w termostat,  o wymiarach minimalnych 350x160 mmxmm; źródło światła led o mocy min. 5 W, moduł 

awaryjny 2h.

4

61

70

12

60

26 EW

1324 AW-A

25 AW-R 7

20 PLED

Profil aluminiowy o wymiarach minimum wys. 26 mm szerokośc 26 mm, źródło światła diody Led profil przesłoniety dyfuzorem mlecznym IP6722 Profil LED

Oprawa typu wpuszczana z ramka maskujaca otwór montażowy, światło dół, wyposażona w moduł led, montowana po obwodzie słupa, o wymiarach 

minimum szerokosć profilu 44 wysokość 51 dł 1185 mm, wyposażona w źródło światła o mocy minimum 54 W, dyfuzor opalowy

19 OW1

2918 K1 Oprawa typu kinkiet o  wymiarach minimum 100x125x100, światło góra dół , wyposażone w źródło światła o mocy minimum 1x28 W xG9, oprawa z blachy 

stalowej

17 I3 2Oprawa wpuszczana o wymiarach minimum 595x595 mm mm wysokość 110 mm, oprawa świecą światłem pośrednio, bezpośrednim, wyposażone źródło 

świata o mocy minimum  2x55W 2g13

716 I2 Oprawa wpuszczana o wymiarach minimum 595x595 mm mm wysokość 110 mm, oprawa świecą światłem pośrednio, bezpośrednim, wyposażona w źródło 

świata o mocy minimalnej 2x36W 2g12

15 I1 13Oprawa wpuszczana  o wymiarach minumum 595x595 mm mm wysokość 110 mm, oprawa świecą światłem pośrednio, bezpośrednim,wyposażona  źródło 

świata o mocy minimum 2x40W 2g11, świetłówki przesłonięte rastrem

1714 F1-A

13 F1 56

12 DL5 86Oprawa typu Spot, kwadratowa o wymiarach minimum 81x81 mm xmm, źródło światla  LED  o minimalnej mocy 10W, z możliwością regulacji kąta 

świecenia.

7111 DL4-A Oprawa typu Downligt,okrągła  o wymiarach minimalnych śr. 226 mm, h 97 mm, wpuszczana, wyposażone w źródło światła o minimalnej mocy 2x26W 

G24q, oprawa z blachy stalowej odbłyśnik aluminiowy, oprawa z szybą piaskowaną. Wyposażona w moduł awaryjny 2 h.

10 DL4 92Oprawa typu Downligt,okrągła  o wymiarach minimalnych śr. 226 mm, h 97 mm, wpuszczana, wyposażone w źródło światła o minimalnej mocy 2x26W 

G24q, oprawa z blachy stalowej odbłyśnik aluminiowy, oprawa z szybą piaskowaną.

19 DL3-A

8 DL3 28Oprawa typu Downligt, okrągła  o wym. minimalnych śr. 226 mm, h 97 mm, wpuszczana, wyposażone w źródło światła minimum 2x18W G24q, oprawa z 

blachy stalowej odbłyśnik aluminiowy, oprawa z szybą piaskowaną.

7 C4-A 0Oprawa nastropowa, na bazie profilu aluminiowego o wymiarach minimum 79x89 [mmxmm], wyposażona w moduły świetlówkowe na zakłądkę, mocy min. 

1x80W, wyposażano w dyfuzor opalowy, źródło światla oraz moduł awaryjny 2h, Układ profili "Linia prosta" Długość minimum 1480 mm

126 C4 Oprawa nastropowa, na bazie profilu aluminiowego o wymiarach minimum 79x89 [mmxmm], wyposażona w moduły świetlówkowe na zakłądkę, mocy 

minimum 1x80W, wyposażano w dyfuzor opalowy oraz źródło światła. Układ profili "Linia prosta" Długość minimum1480 mm

5 C2 1Oprawa zwieszana, na bazie profilu aluminiowego o wymiarach minimum 79x89 [mmxmm], wyposażona w moduły świetlówkowe na zakładkę, mocy 

minimum 72x1x54W, wyposażana w dyfuzor opalowy oraz źródło światła. Układ profili "Linia prosta" długość minimum 2265 mm
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Przetarg zestawienie opraw

12Oprawa nastropowa o wymiarze 60x60, moc minimalnej. 4x18W, kolor obudowy biały, układ zapłonowy elektroniczny, wyposażone w źródła światła T8  

minimum 4x18W 
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