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oświetlenie 



Kompleksowy system
oświetlenia meblowego 
Loox 5 od Häfele
Poświęciliśmy około 100 000 godzin na prace nad oświetle-
niem LED oraz na badania i rozwój, odbywając przy okazji 
wiele cennych dyskusji z klientami, partnerami handlowymi 
i branżowymi — i wiele z nich wynieśliśmy.
Rynek żąda cyfrowych odpowiedzi. Po czterech genera-
cjach opraw LED Loox nadszedł czas na nie tyle kolejną 

ewolucję, co przejście na zupełnie nowy poziom. Loox 5.
Nasz rozwój przyspiesza, bo świat pędzi do przodu i Wa-
sze potrzeby rosną równie szybko. Häfele to ogólnoświa-
towy producent systemów oświetleniowych, który tworząc 
system Loox 5, chciał podarować swoim klientom najwyż-
szy możliwy standard oświetlenia mebli i wnętrza. 

System, który
ułatwia aranżację



Gwarancja
do 10 lat

Niemiecka jakość

Nowoczesne 
możliwości 
sterowania

Funkcjonalność
i ergonomia

Wyjątkowy, 
ponadczasowy design



Gwarancja 
satysfakcji klienta
Stała jakość barw i moc. Ważnym czynnikiem nowych technologii jest niezawodność. 
Dlatego firma Häfele wyznaczyła wysokie standardy wyboru materiałów, które są 
nieustannie testowane i poddawane międzynarodowej certyfikacji. Häfele wybiera 
diody LED najwyższej klasy jakości, aby zapewnić jak najdłuższą trwałość i efektywność 
energetyczną. Naszym celem są niezawodne produkty i zawsze zadowoleni klienci.

10 lat gwarancji na taśmy LED 
i zasilacze klasy premium

5 lat gwarancji na taśmy LED 
i zasilacze klasy standard



Na co zwrócić uwagę,
wybierając oświetlenie?
Oświetlenie to jeden z kluczowych elementów aranżacji 
każdego wnętrza, także kuchni. Tutaj znaczenie ma wiele 
elementów: rodzaj oprawy (punktowa lub liniowa), ich 
rozmieszczenie i dobór, barwa światła oraz jego natęże-
nie, a na końcu ergonomiczne sterowanie. Warto się nad 
tą kwestią głębiej zastanowić, bo stawką jest wnętrze 
oglądane każdego dnia w dobrym świetle. Zagwarantuje 
to system Loox 5.

Odpowiednio dobrane oświetlenie spełnia różne role:
• wypełnia pomieszczenie światłem i dekoruje meble
• wspomaga pracę w kuchni poprzez oświetlenie blatu 

roboczego oraz wnętrza szuflad
• doświetla wnętrza szafek, a jednocześnie uatrakcyjnia 

wygląd całego mebla



2700 K

MULTI-WHITE

3000 K 4000 K 5000 K

Elastyczne projektowanie 
oświetlenia. Loox 5
Temperatura barwowa światła w pomieszczeniu może sty-
mulować nasze samopoczucie podobnie jak pora dnia. 
Światło o chłodnej barwie, przypominające rześkie światło 
wczesnego poranka, pobudza. Doskonale sprawdza się 
w pomieszczeniach, w których pracujemy i potrzebujemy 
skupienia. Odwrotne działanie ma światło o ciepłej barwie, 
jak późne popołudnie. Wycisza i relaksuje. 

System Loox 5 pozwala na szeroki dobór rodzajów światła, 
a dzięki oprawom MULTI-WHITE jesteśmy w stanie dowolnie 
zmieniać jego temperaturę. Tym samym rano możemy korzy-
stać z jasnego, pobudzającego światła, a wieczorem relak-
sować się w przyciemnionej białej, ciepłej barwie. Wszystko 
jednym włącznikiem i jednym źródłem światła.

Światło zimne Światło ciepłe



Urządzając kuchnię, zaprojektuj oświetlenie o różnej 
funkcji i charakterze, aby uzyskać najlepszy efekt. 
Spraw, aby Twoja kuchnia stała się wygodnym i ergo-
nomicznym miejscem, w którym domowe obowiązki 
będą przyjemnością.

• Światło ogólne – włączane przy wejściu do kuchni, 
rozświetla wnętrze. Może to być centralna lampa, 
bądź panorama punktów świetlnych, które przejmą 
na siebie rolę oświetlenia kuchni.

• Oświetlenie blatu roboczego – poza niezbędnym 
oświetleniem głównym bardzo ważne jest doświe-
tlenie przestrzeni, na której pracujemy, czyli blatu 
kuchennego. Najbardziej popularnym rozwiązaniem 
jest użycie oświetlenia liniowego.

• Oświetlenie dodatkowe/dekoracyjne – pamiętaj 
o możliwości oświetlenia wnętrza szafek oraz szu-
flad lub nawet montażu oświetlenia w cokole.

Przestrzeń i detal.
Ogólnie czy miejscowo?



Oświetlenie liniowe najlepiej sprawdza się w przestrzeniach kuchennych, takich jak blaty robocze, 
cokoły, podświetlenie wysp kuchennych, szafki i szuflady (doświetlenie wnętrza).

Oświetlenie oprawami punktowymi można zastosować w tych samych sytuacjach (przy oświetleniu 
blatu roboczego należy odpowiednio dobrać je pod względem rozmieszczenia, kąta i mocy świecenia), 
ale najlepszym jego zastosowaniem jest oświetlenie dekoracyjne, np. detali w otwartych półkach.

Oprawy zarówno punktowe, jak i te w profilach, mogą być montowane na dwa sposoby: nawierzchnio-
wo lub wpuszczone w płytę mebla, dzięki czemu możemy dopasować je do każdej przestrzeni.

Oprawa punktowa czy 
liniowa? Miejscowo 
czy przestrzennie?



Oprawa punktowa czy 
liniowa? Miejscowo 
czy przestrzennie?

Różnorodność 
zastosowań.  
Gdzie? Wszędzie!



Inteligentny. 
Bezprzewodowy.
System sterowania światłem

Häfele Connect Mesh to nowy system do inteligentnego 
i bezprzewodowego sterowania światłem.
Dzięki niemu można centralnie połączyć wszystkie kom-
ponenty i sterować nimi oraz aranżować efekty świetlne 
indywidualnie do różnych okazji. Sterowanie zapewnia 

liczne możliwości kontroli łącznie ze zmianą koloru w przy-
padku opraw RGB lub ustawieniem temperatury barwy 
opraw MULTI-WHITE. Dzięki Plug-and-Play można łatwo 
dodać elementy systemu do istniejących instalacji również 
w późniejszym czasie. Prosto i elegancko.



Sterowanie oprawami i indywidualne konfigurowanie 
oświetlenia w systemie Loox 5 to nic trudnego: wszystkie 
oprawy zamontowane w domu „rejestrują się” w aplikacji 
Häfele Connect Mesh i można je łatwo dodać do jej inter-
fejsu. Od tego momentu oprawy można indywidualnie uak-
tywniać, ściemniać, zmieniać ich kolor, a także po  prostu 
włączać i wyłączać. Różne oprawy można grupować, co 
umożliwia zapisanie wielu scenariuszy i uruchamianie ich 
jednym klikiem. Obsługa może być wykonywana w dowol-
ny sposób, zależnie od potrzeb: w aplikacji (za pomocą 

smartfona lub tabletu), za pomocą pilota, przy użyciu przy-
cisków ściennych lub za pomocą tradycyjnych przełączni-
ków mechanicznych lub sensorowych. 

Loox 5. Modułowy zestaw sterowania w sieci, który można 
opisać jednym słowem: PROSTY. Bowiem prostota obsługi 
tego systemu to tylko jedna z jego licznych zalet. Jeśli po-
szukujesz nowoczesnego, trwałego i innowacyjnego syste-
mu doświetlania mebli i pomieszczeń, Loox 5 został 
stworzony z myślą o Tobie!

Aplikacja Häfele 
Connect Mesh

Przycisk Häfele Connect 
Mesh, do montażu ściennego

Pilot Häfele
Connect Mesh



www.hafele-systemy.pl


