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HSK LEDY oświetlają salon, serwis 
i lakiernię Volkswagen Auto Special 
Modlniczka

R
ozwiązania oświetleniowe zastosowane przez kra-

kowską firmę HSK LEDY dostosowane zostały do spe-

cyficznych wymagań technicznych lakierni. Oprawy 

Aquarius AQ-8, które stanowią podstawę tej realizacji oprócz 

rekordowo wysokiej efektywności energetycznej (ponad 114 

lm/W) wskazanej przy oświetlaniu dużych i wysokich hal, cha-

rakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem oddawania 

barw Ra>85. Dzięki temu pracownicy mogą precyzyjnie ocenić 

dopasowanie koloru i jakość nałożonego lakieru bez konieczno-

ści wyjeżdżania samochodem na światło dzienne. 

Obudowy AQ-8 cechuje estetyka oraz wysoka pyło- i  kro-

ploszczelność (IP65) niezbędna przy pracy w pomieszczeniach, 

gdzie do powietrza emitowane są drobne cząsteczki lakierów. 

Dzięki zastosowanym dyfuzorom opalowym oprawy te nie 

wywołują efektu olśnienia, który pojawia się często przy stoso-

waniu oświetlenia o dużej mocy.

Oświetlenie z oferty HSK Ledy trafiło również do pomiesz-

czeń biurowych, szatni dla pracowników oraz korytarzy i toa-

let. W realizacji tej doskonale sprawdziły się płaskie panele do 

sufitów modułowych z rodziny LEO oraz okrągłe panele LED 

HSK Ledy wyposażyła w energooszczędne oświetlenie LED nowo otwartą lakiernię 
i autoryzowany serwis samochodowy przy salonie Volkswagen Auto Special w Mo-
dlniczce koło Krakowa. Wciąż rozbudowujący się kompleks budynków tego dealera 
samochodowego tworzony jest zgodnie z wymogami sieci i z zachowaniem wysokich 
standardów w zakresie energooszczędności i wysokiej jakości wyposażenia.

z rodziny SATURN. Ich stabilne światło o neutralnej tempera-

turze barwowej nie męczy oczu i zapewnia komfort wszystkim 

użytkownikom budynku. 

Zainstalowane oprawy zostały wyposażone zgodnie z Polski-

mi Normami w moduły zasilania awaryjnego atestowane przez 

CNBOP. Ponadto oprawy LEO i SATURN użyte w pomieszcze-

niach socjalnych posiadają atesty higieniczne PZH.

Firma HSK Ledy jest polskim producentem i  importerem 

oświetlenia LED. Dział projektowy firmy tworzy kompleksowe 

projekty oświetleniowe wraz z obliczeniami i wizualizacjami na 

potrzeby klienta. Firma ma doświadczenie zarówno w dużych 

realizacjach oświetlenia przemysłowego (np. Splast w Krośnie), 

jak i  w  budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach 

i obiektach sportowych.  

Oświetlenie LED od firmy HSK sprawdziło się również w sa-

lonach samochodowych marek Mercedes, Volkswagen czy Fer-

rari. Zastosowanie opraw LED pozwoliło na obniżenie kosztów 

energii elektrycznej zużywanej do oświetlania ekspozycji. Dba-

łość o jakość komponentów, z których produkowane są oprawy 

dostępne w ofercie HSK LEDY oraz ciągła kontrola parametrów 

prowadzona w doskonale wyposażonym laboratorium fotome-

trycznym firmy, gwarantuje najwyższą jakość światła. Stabilna 

temperatura barwowa oraz wysokie współczynniki oddawania 

barw opraw firmy HSK LEDY spełniają nawet wyśrubowane 

wymagania międzynarodowych sieci, zapewniając jednocze-

śnie komfort użytkownikom.

HSK LEDY
ul. Tyniecka 118A
30-376 Kraków 
tel. +48 12 269 35 45 
email: ledy@hsk.com.pl
www.hskledy.com.pl

Adres realizacji:
Autospecial Sp. z o.o.
ul. Prof. Adama Rożańskiego 28-30 
32-085 Modlniczka k/Krakowa

Zastosowane oprawy:
AQUARIUS AQ-8 PRO 114 lm/W
LEO L-66-G
SATURN S-240
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