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T

roska o środowisko naturalne jest dla LAKO
kluczowa. Niewielka emisja CO2, to zasługa
wysokiej jakości źródeł światła. Trwałe
komponenty pozwalają długo cieszyć się produktem.
Dla środowiska oznacza to mniejszą ilość elektrośmieci.
Natura jest też dla nas doskonałą inspiracją.
Nasze produkty są dostrzegane i doceniane.
Ringi dostały wyróżnienie w konkursie DOBRY DESIGN.
Prosta, neutralna i nieśmiertelna forma sprawia,
że oprawy świetnie sprawdzą się w niemal każdym
wnętrzu, bez względu na przeznaczenie czy styl.
Dzięki bardzo rozbudowanej rodzina opraw,
każdy znajdzie dla siebie odpowiednie rozwiązanie.
Ring Slim, Ring Super Slim czy wreszcze Ring Ultra Slim,
to modele różniące się między sobą szerokością
dyfuzora oraz wysokością opraw. Do tego ogromny
wybór średnic, zaczynając od 60cm,
kończąc na 180cm. W uzupełnieniu oferty jest
jeszcze oprawa ścienna czy w formie kinkietu.
Strumienie świetlne opraw są również
w bardzo dużej rozpiętości. Dla tych, którzy chcą
mieć większą swobodę
w kształtowaniu
natężenia, oferujemy produkty ze sterowaniem,
również z poziomu telefonu komórkowego.
LAKO oferuje
w standardzie ciepłą,
neutralną i chłodną temperaturę barwową źródeł.
Dla bardziej wymagających posiadamy w ofercie
Ringi ze specjalistycznymi źródłami światła,
z bardzo wysokim współczynnikiem oddawania barw.
Dzięki temu stopień odwzorowania kolorów
jest zbliżony do tego, co widzimy w naturalnym świetle.
Nasza najnowocześniejsza malarnia pomaluje
obudowę opraw na dowolny kolor z palety RAL.
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RING SLIM

Ø 600 - Ø 1800
a 100
h 100

OGROMNY WYBÓR

RING SUPER SLIM

Ø 700 - Ø 1800
a 80
h 80
RING ULTRA SLIM

Ø 800 - Ø 1800
a 55
h 55
RING ULTRA SLIM WALL

Targi EuroShop, Dusseldorf

zasilacz poza oprawą
Ø 800 - Ø 1800
a 55
h 55
RING SUPER SLIM WALL

Ø 700 - Ø 1800
a 80
h 80
RING WALL

a 395 b140 h 90
RING SUPER SLIM ACOUSTIC

Ø 700 - Ø 1800
a 80
h 80

Studio Fryzur Wojtek Wajda, Katowice

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI
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Ring Acoustic, projekt: GRID Studio Projektowe

KLASYKA I ELEGANCJA
Targi Expo Sweet Warszawa

Neutralna forma opraw RING sprawia, że doskonale
sprawdzą s i ę w każdym w n ę t r z u. Harmonijnie
współpracują z innymi elementami a perfekcyjne
światło podkreśla najważniejsze strefy funkcjonalne.
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INTYGUJĄCY DESIGN
Projekt: Nowy Styl Group

Często klasyczne rozwiązania są najlepsze! W oprawach
Ring w parze z prostotą idzie wiele interesujących
elementów jak kolor, ogromna rozpiętość w z a k r e s i e
wymiarów, koloru opraw czy w końcu sposobu montażu.
Wszystko to sprawia, że Ringi są tak zniewalające!
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Apartamentowiec, Złota 44 Warszawa
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Showroom, Pracownia Architektoniczna Tera Group Kielce

PRZYTULNA ATMOSFERA
Sala do degustacji szampana PERRIER-JOUET, Mediolan

Oprawy oświetleniowe są bardzo istotnym elementem
wnętrza. Właściwie dobrana temperatura barwowa
źródeł oraz sterowanie natężeniem potraą zdziałać
cuda.
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P.

rzemyślana konstrukcja opraw oraz starannie
dobrany dyfuzor sprawia, że światło rozkłada
się na nim bardzo równomiernie a w pomieszczeniu
uzyskujemy dobre równomierności. Naszą dewizą
jest: „zamontuj i zapomnij”. Najwyższej jakości
komponenty, jakie stosujemy w naszych rozwiązaniach
skutkują nie tylko minimalną awaryjnością ale związane
są również z ogromnym komfortem w trakcie
użytkowania, jak choćby brak efektu migotania.
Rewolucja ledowa kojarzona jest głównie z korzyściami
w postaci oszczędności. LAKO w swoich rozwiązaniach
zapewnia nie tylko wysoką skuteczność świetlną.
W centrum naszej uwagi jest człowiek, jego zdrowie
i dobre samopoczucie! Często przebywamy
w sztucznym świetle wiele godzin. Stąd nasza troska
o najwyższą jakość komponentów. Dbamy o spełnienie
norm bezpieczeństwa fotobiologicznego.
O bezpieczeństwo dla oczu i skóry naszych Klientów.
Komfort pracy i przebywania w odpowiednio
dopasowanym świetle. Posiadamy atest PZH.
Jest to certykat świadczący o tym, że produkt jest
bezpieczny dla zdrowia i środowiska oraz łatwy
w utrzymaniu czystości. Jesteśmy producentem.
Posiadamy najnowocześniejsze urządzenia,
blisko 23000m2 parku technologicznego, kilkaset
zatrudnionych osób a przede wszystkim ogromną
pasję do tworzenia. To wszystko daje nam dużą
swobodę w działaniu. Na Państwa potrzeby jesteśmy
również w stanie modykować istniejące wzory opraw.
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ŚWIATŁO I CIEŃ
Metaforma Cafe, Kraków

Światło nie istnieje bez cienia a cień bez światła.
Czasami warto zadbać o t e szczególne relacje.
Dzięki nim wnętrze wydaje się być b a r d z i e j
przestrzenne a poszczególne jego elementy zyskują
właściwą hierarchię.
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STYL I CHARAKTER

Kawiarnia Sweetly Wolbrom

Któż z nas nie chciałby się pozytywnie w y r ó ż n i ć?
Ringi z pewnością to umożliwią. Duże, dominujące
oprawy + interesujący kolor. Takie wnętrze z pewnością
wzbudzi dobre odczucia.
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Stara Gorzelnia w Rymanowie

WYJĄTKOWA PRZESTRZEŃ

Biurowiec Q22 w Warszawie

Targi Salone del Mobile w Mediolanie

Przestrzenie reprezentacyjne są swego rodzaju wizytówką.
Podnoszą rangę miejsca i nadają im wyjątkowy charakter.
Ringi wyróżniają się nie tylko formą ale równocześnie
poprzez s w o j e wyjątkowe parametry świetlne mogą
doświetlić spore kubatury.
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Mieszkanie Łódź, Monadesign

Apartament Wrocław, Mona Amer Interior

ODPOCZYNEK I RELAKS

Mieszkanie Łódź, Monadesign

Czego można chcieć więcej? Mieszkanie urządzone tak, jak
lubisz. Do tego perfekcyjnie dobrane natężenie do każdej
ze s t r e f. Kolacja w towarzystwie najbliższych osób czy
odpoczynek po ciężkim dniu pracy. A to wszystko w dobrym
świetle!
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V&K COSMETICS, Bielsko-Biała,
zdjęcie V&K COSMETICS

STANOWISKO PRACY

BNP PARIBAS,Warszawa, zdjęcie: Iwo Książek

Miejsca wielogodzinnego przebywania i pracy powinny
być potraktowane w sposób wyjątkowy. Oprawy R i n g
powstały w trosce o zdrową skórę i oczy naszych Klientów.
Dobre oświetlenie wpływa znacząco na poprawę komfortu
pracy. Sprawia, że zmęczenie staje się mniej odczuwalne.
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DOBRE SAMOPOCZUCIE

Koncept LAKO, 2021

Na to, jak wyglądają elementy w danej przestrzeni czy wreszcie
my sami, niebagatelny wpływ ma światło. Jego barwa, rozsył,
natężenie, równomierność... Dlatego tak istotna jest wysoka
jakość wszystkich komponentów opraw oświetleniowych oraz
przemyślany projekt. Zależy nam na Tobie! Zaufaj LAKO!
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Lako Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 10, 32-340 Wolbrom, +48 32 644 04 00, lako@lako.pl

www.lako.pl

