PUTT

Prawdziwa magia dzieje się na produkcji, gdzie
powstają nasze oprawy. Projektujemy i testujemy
je w Centrum Badawczo-Rozwojowym pod
Krakowem.

The true magic happens on our production line,
where our products are manufactured on the
spot. We design and test them in the Research
and Development Center near Krakow.

PUTT prezentuje nowy poziom funkcjonalności

PUTT presents a new level of functionality and

i wzorniczej spójności wśród opraw wpuszcza-

design consistency among recessed luminaires.

nych. Ta niewielka oprawa występuje w wersjach

This small luminaire offers power ranges from

od 4.5W do 17W i proponuje kąty świecenia od 18°

4.5W to 17W and beam angles from 18° to 50°.

do 50°. Dzięki temu z powodzeniem możesz zasto-

Thanks to this, you can successfully use it both

sować ją i jako akcent świetlny i jako funkcjonalne

as a lighting accent and as functional general

oświetlenie ogólne.

lighting.

Inspirowana naszą wyróżnianą w światowych

Inspired by our PET next family distinguished in

konkursach rodziną PET next, zapewnia podobną

world competitions, it provides similar aesthet-

estetykę i komfort użytkowania. Obie linie korzy-

ics and comfort of use. Both lines use the same

stają z tych samych podzespołów, dlatego PET

components, which is why PET next and PUTT

next i PUTT to zgrany, uzupełniający się duet.

are a harmonious, complementary duo. PUTT

PUTT osiąga 100 lm/W przy CRI>90 i gwarantuje

reaches 100 lm/W with a CRI>90 and guarantees

doskonały kąt ochrony bez kompromisów

an excellent shielding angle without compromising

w wyglądzie. Występuje w dwóch wersjach

it’s appearance. It is available in two mounting

montażu: z ramką lub bez.

versions: with or without a frame.
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PUTT mini LED trimless

PUTT mini LED

PUTT midi LED trimless

recessed

recessed

recessed

aqform.com/PT1113

aqform.com/PT1013

aqform.com/PT2113

PUTT w wersji bezramkowej
umożliwia wysunięcie wewnętrznego pierścienia o 10mm. Można to
zrobić przed lub po montażu.
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PUTT trimless version allows to

possible before and after assembly.
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PUTT midi LED

PUTT maxi LED trimless

PUTT maxi LED

recessed

recessed

recessed

aqform.com/PT2013
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aqform.com/PT3013

PUTT LED recessed
2700K, 3000K, 4000K
low

UGR

>90
CRI

230V

IP20

PUTT mini: 20° | 41°
PUTT midi: 18° | 35° | 50°
PUTT maxi: 19° | 32°
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finishes
standard structure

black - 12

pull out the inner ring by 10mm. It is

white - 13

additional

grey

copper

gold

multicolour
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Information contained in the catalogue shall not constitute
an offer, also within the meaning of art. 66 § 1 of Polish Civil
Code. All dimensions and technical data in catalogues are
provided for a guidance purposes only.
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