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The existing black, glossy optics is com-

plemented with the white matte version! 

The new optics significantly changes the 

appearance of the luminaire. Impor-

tantly, the lamps with the new finish are 

as effective in reducing UGR as the 

previous versions. With white optics, the 

light source becomes almost completely 

fused with the ceiling surface.

Do dotychczasowej czarnej, błyszczącej 

optyki dołącza wersja biały mat! Nowa 

optyka znacząco zmienia wygląd oprawy. 

Co ważne, lampy z nowym wykończe-

niem są tak samo skuteczne w zakresie 

ograniczenia UGR, jak dotychczasowe 

wersje. Z białą optyką źródło światła staje 

się niemalże całkiem stopione  

z powierzchnią sufitu.

Many luminaires connected to one power 

point, the ability to quickly change the 

place of mounting the luminaire within 

the track without the need for costly reno-

vation works and top aesthetics – such 

possibilities are only provided by track.

Wiele opraw podłączonych do jednego 

punktu zasilającego, możliwość szybkiej 

zmiany miejsca zamocowania oprawy  

w obrębie szyny bez konieczności 

przeprowadzania kosztownych prac 

remontowych i estetyka dopięta na ostat-

ni guzik – takie możliwości dają tylko 

szynoprzewody. 

RAFTER mix combines many functions 

within one product. The points modules 

effectively increase the light intensity on 

work surfaces such as a desk. PET mini 

modules offer directional light, ideal for 

accentuating the space, and the version 

with a diffuser will provide general light.

RAFTER mix pozwala łączyć wiele funkcji 

w ramach jednego produktu. Moduły 

points skutecznie podnoszą natężenie 

światła na powierzchniach roboczych 

takich jak biurko. Moduły PET mini 

oferują światło kierunkowe, idealne do 

akcentowania przestrzenia a wersja  

z przesłoną zadba o światło ogólne.

RAFTER G/K RAFTER track/multitrack

WHITE optic RAFTER mix

A suspended ceiling makes it possible to 

hide a part of the installation, e.g. large 

fragments of surface-mounted lumina-

ires. This option is offered by semi-re-

cessed luminaires that allow for even 

greater interior elegance. This method of 

mounting also allows the use of digital 

control even for very small luminaires!

Sufit podwieszany daje możliwość 

ukrycia części instalacji np. sporych frag-

mentów opraw natynkowych. Taką opcję 

oferują półwpuszczane oprawy pozwala-

jące uzyskać jeszcze większą elegancję 

wnętrza. Ten sposób montażu umożliwia 

też zastosowanie sterowania cyfrowego 

nawet dla bardzo małych opraw!
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Precise optics and a large shielding 

angle guarantee high illuminance with 

extremely low glare. Proper optics com-

bined with good light quality (high CRI, 

low flicker) will guarantee proper visual 

comfort. And visual comfort is crucial for 

eyes rest.

Precyzyjna optyka i duży kąt ochrony 

gwarantują wysokie natężenie światła 

przy niezwykle niskim olśnieniu. Od-

powiednia optyka połączona z dobrą 

jakością światła (wysokie CRI, niskie 

tętnienie) zagwarantuje właściwy komfort 

wizualny. A komfort wizualny jest ważny 

dla wypoczynku naszych oczu.

A single 15x5cm luminaire can light 

up the same surface as a traditional 

20x20cm AR111 retrofit luminaire! 

Thanks to its small size and easy assem-

bly, RAFTER trim allows you to arrange it 

into any compositions.

Pojedyncza oprawa o wymiarach 15x5cm 

potrafi oświetlić taką powierzchnię jak 

tradycyjna oprawa na źródło AR111  

o wymiarach 20x20cm! Dodatkowo 

dzięki niewielkim gabarytom i łatwemu 

montażowi, RAFTER trim pozwala ukła-

dać się w dowolne kompozycje.

RAFTER wallwasher is a proposition for 

everyone who wants to emphasize  

a selected detail in the interior. Thanks to 

the asymmetrical optics it is the perfect 

and subtle solution to emphasize vertical 

surfaces. Light will be subtly directed 

from the ceiling to your wall.

RAFTER wallwasher to propozycja dla 

wszystkich, którzy chcą zaakcentować 

we wnętrzu wybrany detal. Dzięki asyme-

trycznej optyce to idealne rozwiązanie do 

podkreślania wertykalnych powierzchni. 

Subtelnie skierowane światło z sufitu 

wprost na ścianę.

Softly diffused light of the version with  

a cover works well as general lighting. 

There are five mounting options: spotli-

ght, wall lamp, suspended, surface-mo-

unted and recessed.

Miękko rozproszone światło wersji  

z przesłoną dobrze sprawdza się jako 

oświetlenie ogólne. Dostępnych jest aż 

pięć opcji montażu: reflektor, kinkiet, opra-

wy wiszące, natynkowe oraz wpuszczane.

RAFTER points RAFTER trim

RAFTER wallwasherRAFTER
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