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świetliki
g a l a n t e r i a  b e t o n o w a

Doświetlacze okien piwnicznych 

WOLFA PROFI są nieodzwonym 

rozwiązaniem, kiedy okna piwnicz-

ne są zagłębione w ziemi. Doświe-

tlacz został stworzony dla zapew-

nienia dobrego poziomu oświetlenia 

w piwnicy i innych pomieszczeniach 

gospodarczych, znajdujących się 

poniżej gruntu. Produkt został wyko-

nany z trwałych poliestrów, wzmocnio-

nych włóknem szklanym (GFK), dla-

tego też odznacza się odpornością 

na uszkodzenia i czynniki atmosfe-

ryczne. Jest to rozwiązanie systemo-

we, odbijające światło, niewymaga-

jące konserwacji, z dopasowanym 

rusztem, przemyślanym odprowa-

dzeniem wody, a co za tym idzie 

o wiele lepszym, trwalszym i tańszym 

niż zastosowanie tzw. obmurów-

ki. Zabezpieczenie uniemożliwiające 

wyjęcie rusztu z zewnątrz powodu-

je dodatkową ochronę antywłama-

niową.   Doświetlacz jest dostępny 

w zestawie z trzema rodzajami rusz-

tów do wyboru i mocowaniem, sta-

nowiącym całość, ułatwiającą prace 

montażowe, które można wykonać 

w krótkim czasie. Wiele  rozmiarów 

doświetlaczy i nadstawek, zwiększa-

jących wysokość, pozwala dopa-

sować naświetle do każdego okna.  

Dostępne są również wersje prze-

jezdne dla samochodów osobo-

wych. Doświetlacz pozwala na uzy-

skanie większej ilości naturalnego 

światła, co z kolei pozwala na poczy-

nienie oszczędności, gdyż może 

zmniejszać wysokość opłat pono-

szonych w związku z wydatkami na 

opłaty za zużycie energii elektrycz-

nej.

przekrój pionowy doświetlacza okiennego



szerokość wysokość odstęp od 
ściany

81 66 43

81 101 43

101 66 43

101 81 43

101 101 43

101 101 60

101 131 43

101 131 60

126 101 43

126 101 60

126 131 60

151 121 60

175 80 60

176 81 70
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świetliki

Dostępne rozmiary wewnętrzne w cm 

doświetlacz okienny

doświetlacz okienny

doświetlacze okienne doświetlacze okienne


