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OLEM LIGHTS to nowa marka należąca 
do grupy TERMOFOL, która jest odpowie-
dzią na liczne potrzeby inwestorów szuka-
jących innowacyjnych rozwiązań oświetle-
niowych. Oferta OLEM LIGHTS obejmuje 
systemy oświetlenia oparte o innowacyjne 
szyny umożliwiające dowolną aranżację 
oświetlanej powierzchni jak również samo-
dzielne oprawy oświetleniowe. Nasze mar-
ki zostały wielokrotnie docenione przez 
konsumentów, potwierdzeniem tych słów 
są tytuły Laur Konsumenta, Dobra Marka 
Roku, TOP MARKA, Gazele Biznesu czy 
Diamenty Forbesa.

OLEM Simple to system oparty o różno-
rodne oprawy oświetleniowe będące od-
zwierciedleniem najnowszych trendów, mi-

nimalistycznych rozwiązań o doskonałej jakości.  
Produkty grupy TERMOFOL można spotkać już 
w ponad 15 Krajach Europy a nasze strony inter-
netowe odwiedzane są przez miliony użytkow-
ników na całym świecie. 

Wizja, misja i wartości są dla nas inspiracją w co-
dziennej pracy i definiują nasz sposób funkcjo-
nowania. Są drogowskazem pokazującym nasze 
podejście do klientów, pracowników i partnerów 
biznesowych. Naszą domeną jest najwyższy po-
ziom obsługi klienta i bezkompromisowa jakość  
oferowanych produktów.

Oddając w Państwa ręce nasz katalog wierzymy, 
że te kilka minut uwagi poświęconych naszym 
produktom przybliży Państwu ofertę i pozwoli 
nam nawiązać owocną współpracę.

Oświetlenie szynowe dostosowane do Twojego stylu życia 
i ciągle zmieniających się potrzeb



Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę jak ważne jest oświetlenie w przestrzeni, w której 
przebywamy. Dlatego nie można lekceważyć znaczenia stworzenia skutecznego systemu 
oświetlenia podczas planowania lub aktualizacji istniejącej przestrzeni. Dobry projekt oświe-
tlenia pozytywnie wpływa na wrażenia pod względem widoczności i estetyki jak i samej uży-
teczności. Oświetlenie szynowe to innowacyjne, a zarazem uniwersalne rozwiązanie, które 
doskonale się sprawdzi w naszych domach, mieszkaniach czy w  powierzchniach biurowych.

OLEM Simple to unikatowy system opraw oświetleniowych zainstalowanych w szynie ma-
gnetycznej. Jego zaletą jest możliwość ukrycia wszystkich elementów technicznych, ponie-
waż szynę można ulokować bezpośrednio w suficie podwieszanym lub jako system natyn-
kowy. W szynach możemy zainstalować oprawy ukryte z serii DOT oraz Line jak również 
ruchome reflektory. System sprawdzi się zarówno w charakterze głównego oświetlenia, jak 
również jako punktowe źródło światła. Głównym atutem oświetlenia szynowego jest jego 
elastyczność i możliwość adaptacji jak również dowolnej aranżacji. Szyny występują w róż-
nych długościach, można je przycinać i łączyć za pomocą akcesoriów w celu zmiany konfigu-
racji układu. Zamontowane szyny umożliwiają montaż opraw oświetleniowych w dowolnym 
miejscu. Głowice oświetleniowe można dostosować i ustawić pod odpowiednim kątem – 
w zależności od potrzeb możemy regulować kierunek, długość i intensywność strumienia 
świetlnego.

Oświetlenie szynowe ma wiele zastosowań w różnych sektorach, w tym:

X  Oświetlenie prywatnych przestrzeni w mieszkaniach i domach – oświetlenie szynowe do-
skonale  adaptuje się  w całym domu, niezależnie od tego, czy ma ono podkreślać dzieła 
sztuki i rodzinne pamiątki, czy też jako oświetlenie zadaniowe w pomieszczeniach takich jak 
kuchnia, pralnia i sypialnie. Olem Dot to obowiązkowa pozycja w nowoczesnych wnętrzach.

X  Komercyjne oświetlenie w biurach i galeriach handlowych ze względu na jego elastyczność 
i łatwość dostosowania do własnych potrzeb.

X  Oświetlenie przestrzeni przemysłowych – ponieważ oświetlenie szynowe może być zawie-
szone na suficie, jest wykorzystywane w projektach przemysłowych do efektywnego oświe-
tlenia wysokich hal i przestrzeni oraz kluczowych stref zadaniowych.

X  Oświetlenie przestrzeni w sprzedaży detalicznej – oświetlenie toru handlowego służy do 
akcentowania ekspozycji sklepowych i wzmacniania pozytywnego wrażenia przestrzeni. Ten 
rodzaj oświetlenia podkreśla jakość i atrakcyjność oferowanych produktów.

Olem Simple – Innowacyjne, minimalistyczne rozwiązanie  
podkreślające walory Twojego wnętrza



PORTFOLIO
Oświetlenie szynowe można nieustannie modyfikować w miarę zmienia-
jących się potrzeb. Nie jesteś zamknięty w jednym zestawie stylów i nie po-
trzebujesz wykonywać remontu domu, jeśli chcesz zmienić wygląd pokoju.

Oferowane przez naszą firmę elementy systemu OLEM LIGHTS to produkty Premium wy-
posażone w wydajne i bezawaryjne źródło światła marki OSRAM. Minimalistyczna i stylowa 
obudowa, najwyższej jakości CHIP LED to gwarancja długiej i bezawaryjnej pracy naszego 
systemu.



Idea systemu

Jako właściciel swojego domu prawdopodobnie spędziłeś dużo czasu, zastanawiając się 
nad oświetleniem swojej przestrzeni. Dobrze oświetlony dom to nie tylko przytulne 
mieszkanie, ale także takie, które odzwierciedla architekturę i ogólny motyw projek-
tu. Tak jak nie umieścilibyśmy standardowej oprawy oświetleniowej w XVII-wiecznym 
dworku, tak samo nie użylibyśmy staroświeckiego żyrandola w swoim nowoczesnym 
domu. Dla tych, którzy wolą subtelną stronę elegancji w połączeniu z doskonałym 
oświetleniem, oświetlenie szynowe jest wyborem idealnym.

Oświetlenie szynowe w Twoim domu zostało zaprojektowane tak,  
aby uzupełniać Twój styl życia

Pomimo dostępności nieograniczonej ilości materiałów i stylów, pozytywnie na tle in-
nych wyróżnia się schemat oświetlenia szynowego dostosowany do potrzeb każdego 
domu i każdego mieszkańca. Niektóre elementy systemu mogą oferować miękkie, sub-
telne światło, inne zaś jasne punktowe, a jeszcze inne mają na celu wyróżnić naszą prze-
strzeń odrobiną koloru. Zanim kupisz system oświetlenia zapoznaj się z naszą ofertą  
i sam zdecyduj, czy ten rodzaj oświetlenia jest właściwą odpowiedzią na optymalną 
konfigurację Twojego domu. Inspiracje znajdziesz na kolejnych stronach katalogu.



system przesuwny

Dzięki dostosowaniu konfiguracji oświetlenia typu plug-and-play, 
możesz zoptymalizować wykorzystanie oprawy oświetleniowej, oświe-
tlając dokładnie to, co chcesz i gdzie chcesz, a w przyszłości zmodyfiko-

wać system według nowego pomysłu

X  Możesz łączyć szyny tworząc dowolną konfigurację ze sobą lub zaginać je na ro-
gach, skierować niektóre reflektory w lewo, niektóre w prawo, a inne prosto w dół, 
gdziekolwiek światło jest najbardziej potrzebne.

X  Wiele opraw może być podłączonych do tego samego obwodu, bez względu na serię 
produktową.

X  Ukierunkowane oświetlenie może być skupione tylko na biurku, stole lub innej prze-
strzeni roboczej, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie do wykonywanej przez ciebie 
pracy a w innych miejscach możesz zastosować oprawy ukryte z światłem szerokokąt-
nym.

X  Skierowanie światła pod kątem do ściany lub przedmiotu może zapewnić oświetlenie 
podkreślające określoną cechę architektury lub wystroju pomieszczenia.

Zalety systemu



System oświetleniowy Olem Simple

T100

T200

T210

Filarem systemu są szyny aluminiowe montowane w sufitach podwieszanych z serii 
T100 – podtynkowe jak również szyny natynkowe – T200, uzupełnieniem oferty są szy-
ny montowane w systemie zwisającym z serii T210.

Olem Simple umożliwia stworzenie systemu oświetleniowego opartego o obwód za-
silany prądem niskonapięciowym który jest całkowicie bezpieczny. Oprawy możemy 
dowolnie przesuwać oraz zmieniać. Dzięki temu mamy możliwość tworzenia w jednym 
pomieszczeniu różnych wariantów oświetlenia.

System montowany w sufitach podwieszanych po zamontowaniu tworzy cienki pasek, 
wyglądający elegancko i schludnie i jest to jedyny widoczny element, który urozmaica 
Twój sufit.

Wyrazisty efekt uzyskujemy przez zastosowanie produktów w kolorze czarny mat.

Szyny podtynkowe oferujemy w długości 1 oraz 2 metry, wyposażone są w zaślepki 
końcowe oraz maskownicę montażową.



Model: T100 – szynoprzewód podtynkowy

Model Kod EAN Długość Napięcie

T100 5907599611448 1 m 48 V

T1000 5907599611486 2 m 48 V

Model: T200 – szynoprzewód natynkowy

Model Kod EAN Długość Napięcie

T200 5907599611462 1 m 48 V

T2000 5907599611493 2 m 48 V

Szynoprzewód do montowania w systemie 
natynkowym.

Model: T210 – szynoprzewód podwieszany

Model Kod EAN Długość Napięcie

T210 5907599611509 1 m 48 V

T211 5907599611516 2 m 48 V

Szynoprzewody

Szynoprzewód podtynkowy do montowania 
w sufitach podwieszanych, umożliwia stwo-
rzenie systemu oświetlenia, w którym wi-
doczna jest wyłącznie czarna ścieżka.

Szynoprzewód do montowania w systemie 
podwieszanym – wymagany zakup dodatko-
wych akcesoriów.

IP20

52mm

52mm

50mm

26mm

67mm

26mm



Oprawy oświetleniowe LED

OLEM Dots

Oprawy oświetleniowe instalowane wewnątrz szyny, przy wyłączonym systemie  są 
niemal niewidoczne a po zaświeceniu zachwycają efektem. Szeroki wybór wariantów 
o różnej mocy umożliwia dowolne dopasowanie produktu w zależności od potrzeb 
oświetlanej przestrzeni.  Systemy stosowane są najczęściej w przestrzeniach mieszkal-
nych jako główne źródło światła. 

Wkład oświetleniowy DOTS nie tylko stanowi ładny detal w przestrzeni naszego miesz-
kania ale również tworzy wyjątkową atmosferę naszego wnętrza. 

Halogen oświetleniowy wyposażony w diody punktowe poprzez niepowtarzalny design 
urozmaici Twoje pomieszczenie i pozwoli podkreślić istotne elementy wystroju.



OLEM Dots
Model: D1006 & D1012 & D1020 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

D10063000 5907599611080 6W 96*22*25mm 3000K 60° OSRAM >90 48V

D10064000 5907599611097 6W 96*22*25mm 4000K 60° OSRAM >90 48V

D10066000 5907599611103 6W 96*22*25mm 6000K 60° OSRAM >90 48V

D10123000 5907599611110 12W 192*22*25mm 3000K 60° OSRAM >90 48V

D10124000 5907599611127 12W 192*22*25mm 4000K 60° OSRAM >90 48V

D10126000 5907599611134 12W 192*22*25mm 6000K 60° OSRAM >90 48V

D10203000 5907599611141 20W 383.5*22*25mm 3000K 60° OSRAM >90 48V

D10204000 5907599611158 20W 383.5*22*25mm 4000K 60° OSRAM >90 48V

D10206000 5907599611165 20W 383.5*22*25mm 6000K 60° OSRAM >90 48V

Wkład oświetleniowy, który nie tylko stanowi ładny detal 
w przestrzeni naszego mieszkania, ale również tworzy 
wyjątkową atmosferę naszego wnętrza.

Lampa magnetyczna szynowa OLEM DOTS 
w czarnym kolorze to oryginalna i niezwykle 
funkcjonalna oprawa, która doskonale spraw-
dzi się w nowoczesnych wnętrzach, oraz 
obiektach komercyjnych. Magnetyczna lampa 
OLEM DOTS umożliwia stworzenie całkowicie 
spersonalizowanego systemu oświetleniowego  
w pomieszczeniu. Największymi atutami lam-
py to przede wszystkim różnorodność oraz 
komplementarność. 

Czarna oprawa magnetyczna została wyposa-
żona w wysokiej jakości energooszczędne dio-
dy LED. Magnetyczna oprawa została wykona-
na z najwyższej jakości aluminium, przez co 
jest trwała i wytrzymała.

Model Lumen

D1006 480Lm

D1012 960Lm

D1020 1600Lm

IP20



D1006



To oświetlenie idealnie nadaje się do  
gabinetu czy pokoju do pracy



Olem Dots Spot

OLEM Dots

Halogeny ledowe z serii DOTS SPOT to efektowne wkłady oświetleniowe o minima-
listycznym designie. Dostępność w 4 wariantach umożliwia dopasowanie do Twoich 
potrzeb, a podwójna regulacja to nieograniczona możliwość ustawienia pozycji. Stoso-
wane jako oświetlenie punktowe np. obrazów jak również jako główny element oświe-
tleniowy. Występują wyłącznie w czarnym, matowym kolorze. 

Oprawy posiadają zintegrowane diody LED o 3 barwach światła do wyboru: 3000K biała 
ciepła lub 4000K i 6000K biała naturalna z kątem świecenia 24° Dodatkowym atutem 
tych lamp jest wysoki współczynnik oddawania barw CRI 90.



Olem Dots Spot
Model: D2007 & D2107 & D2012 & D2112 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

D20073000 5907599611233 7W 207*62*25mm 3000K 24° OSRAM >90 48V

D20074000 5907599611240 7W 207*62*25mm 4000K 24° OSRAM >90 48V

D20076000 5907599611257 7W 207*62*25mm 6000K 24° OSRAM >90 48V

D21073000 5907599611264 7W 87*118*23mm 3000K 24° OSRAM >90 48V

D21073000 5907599611271 7W 87*118*23mm 4000K 24° OSRAM >90 48V

D21073000 5907599611288 7W 87*118*23mm 6000K 24° OSRAM >90 48V

D20123000 5907599611295 12W 137*115*25mm 3000K 24° OSRAM >90 48V

D20124000 5907599611301 12W 137*115*25mm 4000K 24° OSRAM >90 48V

D20126000 5907599611318 12W 137*115*25mm 6000K 24° OSRAM >90 48V

D21123000 5907599611325 12W 86*231*23mm 3000K 24° OSRAM >90 48V

D21124000 5907599611332 12W 86*231*23mm 4000K 24° OSRAM >90 48V

D21126000 5907599611349 12W 86*231*23mm 6000K 24° OSRAM >90 48V

Halogeny ledowe to idealnie uzupełnienie 
statycznych wkładów oświetleniowych z se-
rii OLEM DOTS SPOT. Obudowa wykonana  
z czarnego aluminium, posiada możliwość wy-
chylenia, co pozwala skierować światło w do-
wolnym kierunku. 
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D2012 series

Mnogość elementów montażowych pozwala na dowolność ich łączenia, co w rezultacie daje możli-
wość tworzenia ciekawych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki wnętrza i jego kubatury. Lampy 
nie zajmują zbyt wiele przestrzeni, a jednocześnie zapewniają tyle oświetlenia, ile będzie potrzeba do 
zapewnienia komfortu przebywających w pomieszczeniu osób. 

Czarne magnetyczne oprawy OLEM 
DOTS SPOT o mocy 7W i 12W zo-
stały wyposażone w wysokiej jakości 
energooszczędne diody LED. Lampy 
LED magnetyczne zostały wykona-
ne z najwyższej jakości aluminium, 
przez co posiadają trwałą i wytrzy-
małą oprawę. Magnetyczne lampy 
szynowe posiadają ruchomą głowi-
cę, co umożliwia ustawienie kąta pa-
dania światła wedle swoich potrzeb. 

Model Lumen

D2007 560Lm

D2107 560Lm

D2012 960Lm

D2112 960Lm

IP20
Współpracuje 

ze ściemniaczem



D2007 D2107



Oświetlenie można przeznaczyć do 
industrialnych i wystawienniczych przestrzeni



Oprawy oświetleniowe OLEM Line

OLEM Line

Ledowe oprawy oświetleniowe LED z serii OLEM Line to system wkładów oświetle-
niowych, montowanych w szynach aluminiowych. Wkłady występują w wersji narożnej 
oraz prostej – dostępnej w dwóch długościach.  

Oprawy posiadają zintegrowane diody LED o 3 barwach światła do wyboru: 3000K bia-
ła ciepła lub 4000K i 6000K z kątem świecenia 120°. Dodatkowym atutem tych lamp 
jest wysoki współczynnik oddawania barw CRI 80. Minimalistyczne rozwiązanie dla 
wymagających klientów, ceniących estetyczny wygląd w połączeniu z funkcjonalnością. 
Dedykowane przestrzeniom zarówno komercyjnym jak i mieszkalnym.



Model: L3030 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

L30303000 5907599610991 20W 303*303*22mm 3000K 120° SMD >80 48V

L30304000 5907599611004 20W 303*303*22mm 4000K 120° SMD >80 48V

L30306000 5907599611011 20W 303*303*22mm 6000K 120° SMD >80 48V

Narożny wkład oświetleniowy, który nie tylko stanowi 
ładny detal, ale także tworzy wyjątkową atmosferę na-
szego wnętrza. Doskonale pasuje do nowocześnie wy-
kończonych wnętrz.

Model: L3012 & L3020 series

OLEM Line

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

L30123000 5907599611028 12W 300*22*25mm 3000K 120° SMD >80 48V

L30124000 5907599611035 12W 300*22*25mm 4000K 120° SMD >80 48V

L30126000 5907599611042 12W 300*22*25mm 6000K 120° SMD >80 48V

L30203000 5907599611059 20W 600*22*25mm 3000K 120° SMD >80 48V

L30204000 5907599611066 20W 600*22*25mm 4000K 120° SMD >80 48V

L30206000 5907599611073 20W 600*22*25mm 6000K 120° SMD >80 48V

Precyzja wykonania i najwyższa jakość podzespołów to 
zdecydowanie pozytywne wyróżniki lamp Olem serii 
Line. Wkład oświetleniowy, który zdecydowanie tworzy 
wyjątkową atmosferę naszego wnętrza. 
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Oprawy oświetleniowe instalowane wewnątrz szyny tworzą linię świetlną. System OLEM Line umożliwia 
stworzenie ciekawych kształtów świetlnych  z możliwością połączenia systemu ściennego z sufitowym.

L3012

L3020

Model Lumen

L3030 1600Lm

L3012 960Lm

L3020 1600Lm

IP20



Spot do systemu szynowego

OLEM Tube

Klasyczne reflektory, których cechą charakterystyczną jest niewielki kąt świecenia osią-
gnięty dzięki specyficznej budowie. Stworzone w oparciu o komponenty marki OSRAM. 
Reflektory wykonane są z aluminium – co daje gwarancję jakości i odporności na uszko-
dzenia.



Olem Tube
Model: T2007 & T2012 series

Reflektor aluminiowy w kolorze czarny mat. Delikatny  
i subtelny wygląd sprawia, że lampa nie rzuca się w oczy, 
jednocześnie doświetlając obiekty, które mają być wyróż-
nione.

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

T20073000 5907599611172 7W φ45*85mm 3000K 24° OSRAM >90 48V

T20074000 5907599611189 7W φ45*85mm 4000K 24° OSRAM >90 48V

T20076000 5907599611196 7W φ45*85mm 6000K 24° OSRAM >90 48V

T20123000 5907599611202 12W φ55*142mm 3000K 24° OSRAM >90 48V

T20124000 5907599611219 12W φ55*142mm 4000K 24° OSRAM >90 48V

T20126000 5907599611226 12W φ55*142mm 6000K 24° OSRAM >90 48V

Model: T3003 series

Reflektor aluminiowy w kolorze czarny mat. Idealne 
wszędzie tam, gdzie liczy się detal. W prosty sposób mo-
żesz skierować światło w różne miejsca, ponieważ każdy 
reflektor można regulować indywidualnie.

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

T30033000 5907599611356 3W φ26*90MM 3000K 24° OSRAM >90 48V

T30034000 5907599611363 3W φ26*90MM 4000K 24° OSRAM >90 48V

T30036000 5907599611370 3W φ26*90MM 6000K 24° OSRAM >90 48V
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T2007 series: Gold & Black
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Model Lumen

T2007 560Lm

T2012 960Lm

T3003 240Lm
IP20

T2012 series: Gold & Black

T2007 T2012



Klasyczny spot Olem Cylindro

OLEM Cylindro

Klasyczne reflektory z serii Olem Cylindro to propozycja, która zachwyca wszech-
stronnością zastosowań i idealnego dopasowania oświetlenia do konkretnego wnętrza. 
Jej dużym atutem jest również niezwykła trwałość i wytrzymałość, co jest zasługą za-
stosowania najwyższej jakości aluminium. Cała seria produktów występuje w kolorze 
złotym i czarnym. Głównym atutem oświetlenia szynowego jest możliwość umiesz-
czenia większej ilości lamp na szynoprzewodzie oraz przesuwania reflektorów na całej 
długości szyny. Dodatkową zaletą jest możliwość wyboru temperatury barwowej, dzię-
ki temu sam zdecydujesz, o barwie światła.



Olem Cylindro
Model: B2007 & B2107 series

Magnetyczna lampa wisząca szynowa w    kolo-
rze złotym i czarnym to ciekawa i funkcjonalna 
oprawa z kolekcji Olem Cylindro. Lampa dosko-
nale sprawdzi się we wnętrzach komercyjnych 
oraz mieszkalnych. Umożliwi skomponowanie 
spersonalizowanego systemu świetlnego w po-
mieszczeniu. Największymi atutami tej oprawy 
to różnorodność i komplementarność. Lampa 
może być mocowana na szynach magnetycz-
nych natynkowych oraz podtynkowych.  Dzięki 
wykorzystaniu łączników możemy spersonalizo-
wać  oświetlenie wedle swoich indywidualnych 
potrzeb. Jeśli szukacie nowoczesnego rozwiąza-
nia, które przykuje uwagę oraz zaskoczy orygi-
nalnością to Olem Cylindro sprawdzi się dosko-
nale. Lampy nie zajmują zbyt wiele przestrzeni, 
a jednocześnie zapewniają tyle oświetlenia, ile 
będzie potrzeba do zapewnienia komfortu prze-
bywających w pomieszczeniu osób.

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

B20073000 5907599621379 7W φ45*286mm 3000K 24° OSRAM ≥90 48V

B20074000 5907599620907 7W φ45*286mm 4000K 24° OSRAM ≥90 48V

B20076000 5907599621362 7W φ45*286mm 6000K 24° OSRAM ≥90 48V

B21073000 5907599620914 7W φ45*286mm 3000K 24° OSRAM ≥90 48V

B21074000 5907599620921 7W φ45*286mm 4000K 24° OSRAM ≥90 48V

B21076000 5907599620938 7W φ45*286mm 6000K 24° OSRAM ≥90 48V

B2007 series B2107 series

Model Lumen

B2007 >560 Lm

B2107 >560 Lm

IP20

To oświetlenie można bez obaw przeznaczyć do praktycznie każdego współcześnie  
zaaranżowanego pomieszczenia



Oprawy oświetleniowe Olem Ball

OLEM Ball

OLEM Ball – poznaj innowacyjną kulę świetlną, która doskonale sprawdzi się w no-
woczesnych wnętrzach, oraz obiektach komercyjnych. Wisząca magnetyczna lampa 
umożliwia stworzenie całkowicie spersonalizowanego systemu oświetleniowego w po-
mieszczeniu. Największymi atutami lampy to przede wszystkim uniwersalność zasto-
sowania i piękny design. 

OLEM Ball to futurystyczne rozwiązanie dla współczesnych mieszkań. Oryginalne linie 
świetlne w połączeniu z białymi ścianami i sufitem stworzą niezwykle ciekawy efekt. 
Mnogość elementów montażowych pozwala na dowolność ich łączenia, co w rezultacie 
daje możliwość tworzenia ciekawych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki wnętrza 
i jego powierzchni. Lampy nie zajmują zbyt wiele przestrzeni, a jednocześnie zapew-
niają tyle oświetlenia, ile będzie potrzeba do zapewnienia komfortu przebywających  
w pomieszczeniu osób. 



Olem Ball
Model: B1006 series

Oprawa oświetleniowa w kształcie kuli z wkładem świetlnym LED. 
Obudowa w kolorze czarny mat. Uniwersalny design oraz wysokiej 
jakości materiały, sprawią, że wnętrze Twojego domu stanie się 
miejscem oryginalnym i komfortowym.

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

B10063000 5907599611387 3W - 3000K - LED >80 48V

B10064000 5907599611394 3W - 4000K - LED >80 48V

B10066000 5907599611400 3W - 6000K - LED >80 48V

OLEM Ball – Poznaj innowacyjną kule świetlną. Wyposaż swoje wnętrze  w ciekawy dodatek  
i pozbądź się nudy.

Unikalna forma opraw oraz 
elementy dekoracyjne znaj-
dą zastosowanie w każdym 
pomieszczeniu, dzięki cze-
mu nabierze ono ponadcza-
sowego charakteru.

Oprawy doskonale prezen-
tują się pojedynczo oraz 
jako instalacje świetlne, 
tworząc niesamowite efek-
ty podkreślające wyjątkowy 
wystrój i charakter Twoich 
pomieszczeń.

Model Lumen

B1006 480Lm

IP20

100 mm

<1000m
m



Akcesoria montażowe OLEM Simple

System OLEM Simple wyposażony jest w dodatkowe elementy umożliwiające dowolną 
aranżację układu szyn. Narożniki pionowe umożliwiają połączenie systemu ściennego 
z sufitowym natomiast narożniki poziome pozwalają na łączenie szyn na suficie. Dedy-
kowane łączniki są niezbędne do zachowania przewodzenia prądu elektrycznego. 

IP20

Olem Lights – wizualizacja montażu  
oświetlenia szynowego



Akcesoria OLEM Simple
Model: T101 – podtynkowy

Narożnik łączący szyny sufitowe pod kątem 90 stopni. Do prawidło-
wego działania systemu niezbędny jest łącznik C003.

Model Kod EAN Wymiary Kolor Napięcie

T101 5907599611455 101x101x67x50 Czarny 48V

Model: T102 – podtynkowy

Narożnik łączący szynę zamontowaną na ścianie z szyną sufitową. 
Do prawidłowego działania systemu niezbędny jest łącznik C003.

Model Kod EAN Wymiary Kolor Napięcie

T102 5907599611530 101x101x67x50 Czarny 48V

Model: T201 – natynkowy

Narożnik łączący szyny syfitowe pod kątem 90 stopni. Do prawidło-
wego działania systemu niezbędny jest łącznik C003.

Model Kod EAN Wymiary Kolor Napięcie

T201 5907599611479 87,5x84x26,3x52,5 Czarny 48V

Model: T202 – natynkowy

Narożnik łączący szynę zamontowaną na ścianie z szyną sufitową. 
Do prawidłowego działania systemu niezbędny jest łącznik C003.

Model Kod EAN Wymiary Kolor Napięcie

T202 5907599611523 88x86x26,3x52,5 Czarny 48V



Akcesoria montażowe OLEM Simple

System OLEM Simple wyposażony jest w dodatkowe elementy umożliwiające dowolną 
aranżację układu szyn. Narożniki pionowe umożliwiają połączenie systemu ściennego 
z sufitowym natomiast narożniki poziome pozwalają na łączenie szyn na suficie. Dedy-
kowane łączniki są niezbędne do zachowania przewodzenia prądu elektrycznego. 

Zawiesie – linka do szynoprzewodu

Zestaw do podwieszenia szyn T210/T211

Model Kod EAN Wymiary Moc Napięcie

C004 5907599611592 - - -



Akcesoria OLEM Simple
Model: C001 

Wkład przyłączeniowy do szyn aluminiowych. Wymagany do podłą-
czenia zasilacza zewnętrznego jak również wtedy, gdy łączymy szy-
ny zamontowane równolegle.

Model Kod EAN Wymiary Kolor Napięcie

C101 5907599611547 - Czarny 48V

Model: C002 

Łącznik szyn aluminiowych służący do zachowania przewodzenia 
prądu elektrycznego. Zastosowanie wymagane w każdym miejscu 
łączenia szyn.

Model Kod EAN Wymiary Kolor Napięcie

C102 5907599611554 - Czarny 48V

Model: C003

Łącznik szyn aluminiowych służący do zachowania przewodzenia 
prądu elektrycznego. Zastosowanie wymagane w miejscach naroż-
nych.

Model Kod EAN Wymiary Kolor Napięcie

C103 5907599611561 - Czarny 48V

Zasilacz Z001 & Z002 series

Zasilacz montowany wewnątrz szyny aluminiowej.

Model Kod EAN Wymiary Moc Napięcie

Z001 5907599611578 22*45*213 100W 48V

Z002 5907599611585 22*45*303 200W 48V



Oświetlenie natynkowe/podtynkowe

Oświetlenie niezależne funkcjonujące bez użycia szynoprzewodu. Szeroki wybór warian-
tów o różnej mocy umożliwia dowolne dopasowanie produktu w zależności od potrzeb 
oświetlanej przestrzeni.  Systemy stosowane są najczęściej w przestrzeniach mieszkal-
nych jako główne źródło światła. 



OLEM Independens

Oświetlenie
samodzielne



Oświetlenie idealne do przestrzeni hotelowych, korytarzy, recepcji. 
Prosty i funkcjonalny design.

Lampy podtynkowe Olem Oculos



Olem Oculos
Model: RCW1005 & RCW1012 series

Minimalistyczny design oraz biały kolor nadaje lampie 
eleganckiego wyglądu. Jej prosta forma, pozbawiona 
ozdobników i geometryczny kształt sprawiają, że jedno-
cześnie oprawa nabiera uniwersalnego wyrazu.

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

RCW10053000 5907599620785 5W 150*48.5*45mm 3000K 24° OSRAM ≥90 220V

RCW10054000 5907599620792 5W 150*48.5*45mm 4000K 24° OSRAM ≥90 220V

RCW10056000 5907599620808 5W 150*48.5*45mm 6000K 24° OSRAM ≥90 220V

OLEM Oculos – poznaj innowacyjne i świetnie zaprojektowane lampy podtynkowe. Wyposaż swoje wnę-
trza w funkcjonalny i minimalistyczny dodatek i nadaj im blasku.

Lampy Olem Oculos pięknie po-
łączą się zarówno z wnętrzem 
w nowoczesnym stylu jak i tym 
klasycznym. Idealnie się spraw-
dzą jako stylowe źródło światła  
w każdym wnętrzu. Solidna 
i nieinwazyjna oprawa wykonana 
z aluminium to gwarancja trwa-
łości naszego produktu i stanowi 
piękne dopełnienie wnętrza.

Oprawy wyłącznie do montażu 
podtynkowego.

Model Lumen

RCW1005 >255 Lm

IP20

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

RCW10123000 5907599620815 12W 282*48,5*45mm 3000K 24° OSRAM ≥90 220V

RCW10124000 5907599620822 12W 282*48,5*45mm 4000K 24° OSRAM ≥90 220V

RCW10126000 5907599620839 12W 282*48,5*45mm 6000K 24° OSRAM ≥90 220V

Model Lumen

RCW1012 >1020 Lm



Oświetlenie idealne do przestrzeni biurowych, wystawienniczych, 
szkół, sklepów, lokali użytkowych. Mocne i wyraziste oświetlenie do-
skonale odda charakter miejsca i podkreśli walory wystawianych 
przedmiotów.

Lampy natynkowe Olem Clara



Olem Clara
Model: WAB1040 & WAW1040 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WAB10403000 5907599621171 40W 66*43,3*1200mm 3000K 15° LED ≥90 220V

WAB10404000 5907599620716 40W 66*43,3*1200mm 4000K 15° LED ≥90 220V

WAB10406000 5907599621188 40W 66*43,3*1200mm 6000K 15° LED ≥90 220V

Rekomendowana do przestrzeni biurowych, gabinetów, recepcji, szkół, sklepów.

Lampa Olem Clara doskonale wpasuje się 
do charakteru wnętrza, dodając mu klasy  
i elegancji. Dzięki lekkiej konstrukcji 
stanowi piękne uzupełnienie gotowego 
pomieszczenia. Zamontowana na sufi-
cie sprawdzi się zarówno blisko ściany 
jak również pośrodku pomieszczenia,  
w zależności od projektu i charakteru wnę-
trza. 

Model Lumen

WAB1040 >3000 Lm

IP20

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WAW10403000 5907599621195 40W 66*43,3*1200mm 3000K 15° LED ≥90 220V

WAW10404000 5907599620709 40W 66*43,3*1200mm 4000K 15° LED ≥90 220V

WAW10406000 5907599621201 40W 66*43,3*1200mm 6000K 15° LED ≥90 220V

Model Lumen

WAW1040 >3000 Lm

Czarna oprawa liniowa  Clara  to stylowa i wydajna lam-
pa, która idealnie sprawdzi się do oświetlenia biur i in-
nych wnętrz, w których zależy nam nie tylko na jakości 
światła, ale także na wyjątkowym wyglądzie lamp. Lam-
pa została wyposażona w bardzo wydajne źródło światła 
o mocy 40 W z możliwością podwieszania na linkach.



Oświetlenie idealne do przestrzeni w których priorytetem jest mocne  
i wyraziste światło.

Lampy natynkowe Olem Expressivum



Olem Expressivum
Model: WBB1040 & WBB1040 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WBB10403000 5907599621256 40W 58*19,6*1192mm 3000K 150° SMD ≥90 220V

WBB10404000 5907599620730 40W 58*19,6*1192mm 4000K 150° SMD ≥90 220V

WBB10406000 5907599621263 40W 58*19,6*1192mm 6000K 150° SMD ≥90 220V

Lampy Olem Expressivum rozjaśnią każdą przestrzeń. 

Wykonane z wysokiej jakości aluminium 
lampy Olem Expressivum są dostępne  
w dwóch wersjach kolorystycznych. Moż-
na je montować samodzielnie, ale równie 
efektownie prezentują się w zestawach. 
Jest to odpowiedni wybór zarówno do 
wnętrz nowoczesnych, jak i industrialnych 
czy skandynawskich.

Model Lumen

WBB1040 >3200 Lm

IP20

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WBW10403000 5907599621270 40W 58*19,6*1192mm 3000K 150° SMD ≥90 220V

WBW10404000 5907599620723 40W 58*19,6*1192mm 4000K 150° SMD ≥90 220V

WBW10406000 5907599621287 40W 58*19,6*1192mm 6000K 150° SMD ≥90 220V

Model Lumen

WBW1040 >3200 Lm

Lampa z kolekcji Expressivum to idealny dodatek do no-
woczesnych wnętrz. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie 
priorytetem jest silny strumień świetlny.



Olem Multipoint doskonale się sprawdzi w dużych pomieszczeniach, 
gdzie priorytetem jest wyraziste i neutralne oświetlenie.

Lampy natynkowe Olem Multipoint



Olem Multipoint
Model: WDB1038 & WDW1038 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WDB10383000 5907599621294 38W 58*19,6*1192mm 3000K 24° SMD ≥90 220V

WDB10384000 5907599620778 38W 58*19,6*1192mm 4000K 24° SMD ≥90 220V

WDB10386000 5907599621300 38W 58*19,6*1192mm 6000K 24° SMD ≥90 220V

Lampy Olem Multipoint mogą zostać zamontowane na linkach jako podwieszane lub natynko-
wo w biurach, gabinetach, galeriach handlowych czy placówkach oświatowych. 

Wykonane z wysokiej jakości aluminium 
lampy Olem Multipoint są dostępne w 
dwóch wersjach kolorystycznych. Moż-
na je montować samodzielnie, ale równie 
efektownie prezentują się w zestawach, 
czy podwieszane na linkach. 

Model Lumen

WDB1038 >3000 Lm

IP20

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WDW10383000 5907599621317 38W 58*19,6*1192mm 3000K 24° SMD ≥90 220V

WDW10384000 5907599620761 38W 58*19,6*1192mm 4000K 24° SMD ≥90 220V

WDW10386000 5907599621324 38W 58*19,6*1192mm 6000K 24° SMD ≥90 220V

Model Lumen

WDW1038 >3000 Lm

Lampa z kolekcji Multipoint rozświetli każdą przestrzeń 
zachowując jednocześnie swój dyskretny urok. Jest to 
odpowiedni wybór zarówno do wnętrz nowoczesnych, 
jak i industrialnych czy skandynawskich.



Olem Speciale to połączenie lini Expressivum i Multipoint w jednym 
zestawie. Idealne do wnętrz designerskich, biur projektowych, prze-
strzeni wystawienniczych.

Lampy natynkowe Olem Speciale



Olem Speciale
Model: WCB1040 & WCW1040 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WCB10403000 5907599621218 40W 58*19,6*1192 3000K 24/150° SMD ≥90 220V

WCB10404000 5907599620754 40W 58*19,6*1192 4000K 24/150° SMD ≥90 220V

WCB10406000 5907599621225 40W 58*19,6*1192 6000K 24/150° SMD ≥90 220V

Lampy Olem Speciale mogą pracować zespołowo w galeriach handlowych czy placówkach 
oświatowych. Sprawdzą się również w muzeum lub w salach kinowych.

Materiał zastosowany w lampach z serii 
Speciale to aluminium, dzięki temu będą 
łatwe w pielęgnacji i w utrzymaniu czy-
stości. Dzięki ergonomicznemu kształto-
wi dopasujesz je do obecnej lub dopiero 
tworzącej się aranżacji pokoju. Możliwość 
podwieszania na lince.

Model Lumen

WCB1040 >3200 Lm

IP20

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WCW10403000 5907599621232 40W 58*19,6*1192 3000K 24/150° SMD ≥90 220V

WCW10404000 5907599620747 40W 58*19,6*1192 4000K 24/150° SMD ≥90 220V

WCW10406000 5907599621249 40W 58*19,6*1192 6000K 24/150° SMD ≥90 220V

Model Lumen

WCW1040 >3200 Lm

Lampa z kolekcji Speciale to połączenie unikalnego designu z optymalną 
mocą oświetlenia. Wykonana jest z najwyższej jakości materiałów, gwaran-
tując jej użytkownikom zadowolenie na wiele lat. Gustowny kolor czarny 
lampy sprawi, że oprawa sprawdzi się zarówno w jasnych, 
jak i ciemnych wnętrzach. 



Olem Modern to nowoczesność w prostej i minimalistycznej formie. 
Trafia w najbardziej wymagające gusta.

Lampy natynkowe Olem Modern



Olem Modern
Model: WEW1005 & WEW1010 & WEW1020 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WEW10053000 5907599620945 5W 140*33*66mm 3000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEW10054000 5907599620976 5W 140*33*66mm 4000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEW10056000 5907599621003 5W 140*33*66mm 6000K 24° OSRAM ≥90 220V

Lampy przeznaczone do montażu na-
tynkowego. Pasują do każdego wnętrza, 
np. sypialni, do pokoju dziecka, gabinetu, 
kuchni, przedpokoju, biura itp. 

Model Lumen

WEW1005 >425 Lm

IP20

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WEW10103000 5907599620952 10W 274*33*66mm 3000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEW10104000 5907599620983 10W 274*33*66mm 4000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEW10106000 5907599621010 10W 274*33*66mm 6000K 24° OSRAM ≥90 220V

Model Lumen

WEW1010 >850 Lm

Lampa Olem Modern to oryginalna i niezwykle 
funkcjonalna oprawa, która doskonale sprawdzi się 
w nowoczesnych wnętrzach. Olem Modern umożli-
wia stworzenie całkowicie spersonalizowanego sys-
temu oświetleniowego w pomieszczeniu. 

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WEW10203000 5907599620969 20W 540*33*66mm 3000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEW10204000 5907599621348 20W 540*33*66mm 4000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEW10206000 5907599621355 20W 540*33*66mm 6000K 24° OSRAM ≥90 220V

Model Lumen

WEW1020 >1700 Lm

Lampa LED została wykonana z najwyż-
szej jakości aluminium, przez co jest trwa-
ła i zjawiskowa.



Olem Modern to nowoczesność w prostej i minimalistycznej formie. 
Trafia w najbardziej wymagające gusta.

Lampy natynkowe Olem Modern Black



Olem Modern Black
Model: WEB1005 & WEB1010 & WEB1020 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WEB10053000 5907599621034 5W 140*33*66mm 3000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEB10054000 5907599621065 5W 140*33*66mm 4000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEB10056000 5907599621096 5W 140*33*66mm 6000K 24° OSRAM ≥90 220V

Lampy przeznaczone do montażu natyn-
kowego. Czarna oprawa została wyposa-
żona w wysokiej jakości energooszczędne 
diody LED.

Model Lumen

WEB1005 >425 Lm

IP20

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WEB10103000 5907599621041 10W 274*33*66mm 3000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEB10104000 5907599621072 10W 274*33*66mm 4000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEB10106000 5907599621102 10W 274*33*66mm 6000K 24° OSRAM ≥90 220V

Model Lumen

WEB1010 >850 Lm

Lampa Olem Modern to oryginalna i niezwykle 
funkcjonalna oprawa, która doskonale sprawdzi się 
w sypialni, pokoju dziecka, gabinecie, kuchni, przed-
pokoju, biurze, itp.

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

WEB10203000 5907599621058 20W 540*33*66mm 3000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEB10204000 5907599621089 20W 540*33*66mm 4000K 24° OSRAM ≥90 220V

WEB10206000 5907599621119 20W 540*33*66mm 6000K 24° OSRAM ≥90 220V

Model Lumen

WEB1020 >1700 Lm

Lampa LED została wykonana z najwyż-
szej jakości aluminium, przez co jest trwa-
ła i zjawiskowa.



Reflektor aluminiowy o delikatnym i subtelnym wyglądzie, który 
sprawia, że lampa nie rzuca się w oczy, jednocześnie doświetlając 
obiekty, które mają być wyróżnione.

Lampy natynkowe Olem Tibia



Olem Tibia
Model: TW4007 series

Model Kod EAN Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

TW40073000 590759920846 7W φ71,7*100mm 3000K 110° OSRAM ≥90 220V

TW40074000 5907599620853 7W φ71,7*100mm 4000K 110° OSRAM ≥90 220V

TW40076000 5907599620860 7W φ71,7*100mm 6000K 110° OSRAM ≥90 220V

Delikatny i subtelny wygląd sprawia, że lampa 
nie rzuca się w oczy, jednocześnie doświetlając 
obiekty, które mają być wyróżnione.

Model Lumen

TW4007 >595 Lm

IP20

Klasyczne reflektory, których cechą charakte-
rystyczną jest czarny ring wokół źródła świa-
tła. Stworzone w oparciu o komponenty marki 
OSRAM. Reflektory wykonane są z aluminium 
– co daje gwarancję jakości i trwałości. Reflek-
tor aluminiowy w kolorze biały mat. Idealny 
wszędzie tam, gdzie liczy się detal. 

To oświetlenie można bez obaw przeznaczyć do praktycznie każdego współcześnie  
zaaranżowanego pomieszczenia

Żywotność naszych 
lamp wynosi aż:  
50 000 godzin



Zapraszamy do współpracy

Oświetlenie szynowe to bardzo ciekawe, praktyczne i coraz modniejsze rozwiązanie, 
które chętnie wybierane jest nie tylko do sklepów i biur, ale także przestrzeni domo-
wych i wystawienniczych.

Nasz zespół każdego dnia pomaga dobrać odpowiednie oświetlenie do wnętrz prywat-
nych i komercyjnych. W codziennej pracy wierzymy, że oświetlenie może odmienić 
każde wnętrze i dlatego współpraca z klientami czy architektami to nasza prawdziwa 
pasja. 

Wciąż poszukujemy nowych partnerów, z którymi wspólnie podejmować będziemy 
nowe wyzwania. Dlatego też zapraszamy do współpracy zainteresowanych tym archi-
tektów, projektantów, instalatorów, sklepy oświetleniowe, czy też hurtownie elektrycz-
ne. Wierzymy, że szereg atutów, którymi dysponujemy, pozwoli na obopólny rozwój. 
Oferujemy wsparcie merytoryczne, gwarantujemy konkurencyjne ceny i stałe dostawy 
wysokiej jakości sprzętu marki Olem Lights.
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