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Metalohalogenkowe lampy kolorowe

COLORLITE
Metal-halide lamp for coloured accents for indoor and outdoor lighting

Pomaluj swój œwiat
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GREEN YELLOW ORANGE MAGENTA BLUE

Przykłady doboru kolorów iluminacji do konkretnych zastosowań

zieleń

elewacja – szary tynkelewacja – biały tynk elewacja – żółty tynk elewacja – jasny piaskowiec

naturalne zbiorniki wodne baseny mała architektura miejsca spożywania posiłków

elewacja – beżowy tynk

elewacja – drewnoelewacja – szkło elewacja – stalelewacja – klinkier graitowyelewacja – klinkier ceglasty

Zastosowanie barwnego oświetlenia

Barwne iluminacje są niezwykle efek-

towną formą wyeksponowania obiektów 

architektury i krajobrazu, tworzenia na-

stroju oraz uwypuklenia istotnych detali.
 

Generalną zasadą doboru barw lamp jest 

podkreślenie charakteru (koloru, materia-

łu i przeznaczenia) oświetlanego obiektu. 

Np.: najbezpieczniej do oświetlenia ziele-

ni użyć lamp o barwie ziemnej (GREEN, 

BLUE) lub koloru sąsiadującego (YELLOW) 

– jakie tło taka lampa. 

Kolejną zasadą jest podkreślenie cha-

rakter obiektów: jeśli chcemy aby dane 

miejsce było odbierane jako przytulne, 

przyjazne (np. miejsce odpoczynku, spo-

żywania posiłków) – barwy ciepłe (ORAN-

GE, YELLOW ew. MAGENTA). Nowoczesny 

charakter obiektu najlepiej podkreślą lam-

py: BLUE, MAGENTA i GREEN.

Niezwykłe efekty można osiągnąć łącząc 

kolory. Wszystko zależy od naszej fantazji.

HIT-COLORLITE
W ofercie mamy następujące kolory lamp: 

GREEN, YELLOW, ORANGE, MAGENTA, BLUE
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HIT-COLORLITE
Zastosowanie poszczególnych kolorów lam p 

w zależności od barwy tła lub koloru oświetlanego obiektu
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HIT-COLORLITE
Zalecane warianty łączenia barw 

GREEN YELLOW

YELLOWORANGE ORANGEMAGENTAYELLOWMAGENTA

GREEN BLUE MAGENTA BLUE

Łączenia dwóch barw

GREEN

GREEN

MAGENTA

MAGENTAMAGENTA

YELLOW

YELLOW

ORANGE

ORANGE

BLUE BLUE

BLUE

Łączenia trzech barw
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HIT-COLORLITE
Przykład zastosowania lamp w jednym, dwóch i trzech kolorach.

Dzięki wykorzystaniu różnych barw uzyskujemy zupełnie oddmienne 
efekty. Kolorowymi iluminacjami można zmienić atmosferę do mu 

np. zależnie od pory roku czy okazji.  
 

GREEN

MAGENTA

YELLOW

YELLOW

YELLOW

ORANGE

BLUE

BLUE
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