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BELSŐÉPÍTÉSZET
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A XXI. századi ember otthonának szerves részét 
képezi a kert.
Szerencsésnek érezheti magát az, aki rendelkezik 
ezzel a kibővített élettérrel. Hiszen a kert ma már 
ugyanolyan fontos pihenő helye az otthonnak, 
mint a lakás egyéb terei. Épp ezért vált fontossá 
napjainkban, hogy kertjeink mind szépek, mind 
dekoratívak legyenek és házunk egyik kiemelkedő 
díszévé is váljanak.

Ehhez szükséges a lámpatestek a jó és szakszerű 
kiválasztása, valamint elhelyezése. Ezek megfelelő 
kiválasztása egy új értelmezésű teret is tárhat 
elénk az este eljöttével.
Kertünk megvilágításával nyaranta hosszabb időt 
tölthetünk el a szabadban, hideg téli estéken 
pedig a szoba melegéből gyönyörködhetünk 
benne.

Lámpatestjeinknek emellett biztonsági, védelmi 
funkciója is van, hiszen megnehezíti otthonunk 
észrevétlen megközelítését illetéktelen személyek 
által. Ebben nyújtanak segítséget a 
mozgásérzékelővel elátott lámpatestek.

Mivel a világításnak ilyen hosszú távú és fontos 
szerepe van ezért kiemelkedő szempont, hogy a 
kiválasztott lámpatestjeink energiatakarékosak, 
környezetbarátak illetve tartósak legyenek. Ennek 
egyik feltétele a megfelelő fényforrás kiválasztása.
Magyarországon egyre nagyobb számban megta-
láhatóak különféle LED lámpatestek, de emellett 
kompakt fénycsöves megoldásokkal is találkozha-
tunk. Ezekkel éves szinten akár több tízezer(!) 
forintot is megspórolhatunk.



A kültéri lámpáinkal szemben alapvető elvárás, hogy 
biztonságosak, ellenállóak legyenek a különféle 
környezeti, és időjárási hatásokkal szemben, azaz 
por és víz ne juthasson be a lámpatestbe.
Az ilyen lámpatesteket egy egységes kódrendszerrel 
látják el, melynek rövidítése IP. Ezzel a lámpatestek a 
védettségi szintjeit szokták jelölni. Mögé általában 2 
számjegyes kombináció párosul. Az első szám 
–melynek értéke 0-6 között változhat- a lámpat-
estbe behatoló porra vonatkozik, míg a 2. számjegy 
– értéke 0-8 közé sorolható- a vízvédettséget jelöli.
Kertvilágításra általában IP44-nél nagyobb védett-
ségú, míg medencevilágításnak IP68-as lámpatestek 
használata javasolt.

A K-liGht Világítástechnikai Kft. széles skáláját kínálja 
neves külföldi partnerei kültéri lámpáinak, melyek 
az esztétikai igények mellett magas szintű műszaki 
elvárásoknak is megfelelnek és kiemelkedő 
minőséget képviselnek. 
Kínálatunkban gazdag beltéri lámpatestekkel is 
várjuk ügyfeleinket, melyek kivitelezésében 
találkozik a legmodernebb technológia és a ki�no-
mult design.

Mindezek mellett találkozhatunk még nagynyo-
mású nátriumlámpás, valamint fémhalogénes 
megoldásokkal is, melyekkel akár 5-ször erősebb 
fényhatást tudunk elérni, mint a hasonló 
teljesítményű társaikkal. Kiemelt fontosságú a 
fényforrások színhőmérsékletének helyes kiválasz-
tása is. Ezzel impresszívebb hatásokat tudunk elérni.
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