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RAGGIO
nowoczesna i trwała liniowa oprawa led

lat gwarancji
years 

warranty

modern and durable linear led luminaire
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Oprawa pozwala na indywidualne oraz 
niepowtarzalne realizacje oświetlenia,  
a dzięki temu aranżacje wnętrz, w których 
dominuje geometria, prostota i minimalizm. 

RAGGIO jest idealna do zastosowań 
zarówno biurowych jak i dekoracyjnych. 
Idealnie pasuje do stylu industrialnego.

The luminaire allows you to create 
individual and unique lighting solutions and 
thus interior designs in which geometry, 
simplicity and minimalism dominate.

RAGGIO is perfect for office and 
decorative application. It fits ideally to the 
industrial style.

give your lighting any dim
ension you w

ant
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Konstrukcja oprawy pozwala na łączenie w linie 
świetlne o dowolnej długości. 

The design of the luminaire allows it to be 
combined into lighting line of any length. 

Oprawa dostępna w trzech 
popularnych kolorach: szarym, 
białym i czarnym. 

The luminaire is available in three 
popular colours: grey, white and 
black.

Oprawę RAGGIO charakteryzuje 
wysokiej jakości wykonanie, 
nowoczesne i minimalistyczne 
wzornictwo.

The RAGGIO luminaire is 
characterised by high-quality 
workmanship and a modern 
and minimalist design.

kolory obudowy
colours 

of housing

zasilanie przelotowe
series connection
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Pozwala stworzyć atrakcyjną kompozycję 
geometryczną wyróżniającą się na tle innych 
oświetleń. Takie nietypowe połączenia 
umożliwia oferowana szeroka linia akcesoriów.

Allows you to create an attractive geometric 
composition that stands out from other 
lighting types. These unusual combinations 
and compositions are available thanks to the 
extensive line of accessories on offer.

pomieszczenia mieszkalne / residential rooms biura / offices

budynki użyteczności publicznej / public utility buildings

tworzenie kształtów
creating geometric 

forms
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RAGGIO posiada 5 lat gwarancji, gdyż bazuje na 
markowych komponentach, jakimi są zasilacz 
BOKE i diody OSRAM. Zapewnia to trwałe 
i bezawaryjne działanie. 

RAGGIO is based on branded components such as 
the BOKE power supply and OSRAM LEDs. That is 
why the luminaire comes with a 5-year warranty. 
This ensures durable and trouble-free operation.

UGR <16

niski współczynnik olśnienia
low unified glare ratingdiody

diodes
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ORO-RAGGIO-SILVER-40W-DW-L
index: ORO18038

ORO-RAGGIO-WHITE-40W-DW-L
index: ORO18037

ORO-RAGGIO-BLACK-40W-DW-L
index: ORO18039

Więcej:
More:

1200 mm 50 mm

70 m
m

40W 5000lm ∢ 90° 70° 220-240 V IP 20 PF >0,954000K

AL 

ABS

PMMA
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AKCESORIA / ACCESSORIES
łącz oprawy w geometryczne kształty
combine luminaires in geometric shapes

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4
index: ORO18053

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2
index: ORO18051

ORO-RAGGIO-BLACK-CONNECT-4
index: ORO18063

ORO-RAGGIO-BLACK-CONNECT-2
index: ORO18061

ORO-RAGGIO-WHITE-CONNECT-4
index: ORO18064

ORO-RAGGIO-WHITE-CONNECT-2
index: ORO18062

Łącznik zewnętrzny potrójny, kąt 90°⁰
Outer connector, three ends, 90°

Łącznik zewnętrzny podwójny, kąt 90°
Outer connector, two ends, 90°
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ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3
index: ORO18052

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5 
index: ORO18054

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6
6index: ORO18058

ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1
index: ORO18050

Łącznik zewnętrzny potrójny, kąt 66°
Outer connector, three ends, 66°

Łącznik zewnętrzny poczwórny, kąt 90°⁰
Outer connector, four ends, 90°

Łącznik zewnętrzny sześciokrotny, kąt 60°⁰
Outer connector, six ends, 60°

Łącznik zewnętrzny podwójny, kąt 66°
Outer connector, two ends, 66°

na zamówienie   on demand

na zamówienie   on demand na zamówienie   on demand

na zamówienie   on demand
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ORO-RAGGIO-LINK-1
index: ORO18057

ORO-RAGGIO-LINK-WHITE-2
index: ORO18058

Linki do montażu podwieszanego
Suspension wires

Linki do montażu podwieszanego 
z dodatkową rozetą
Suspension wires with an additional 
rosette

ORO-RAGGIO-CLIPS
index: ORO18056

Uchwyt do montażu natynkowego
Clip for surface installation

ORO-RAGGIO-CONNECT-0
index: ORO18040

Łącznik wewnętrzny
Internal connector

na zamówienie   on demand

ORO-RAGGIO-LINK-SILVER-2
index: ORO18059

ORO-RAGGIO-LINK-BLACK-2
index: ORO18060
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Dzięki odpowiedniemu doborowi akcesoriów 

oprawa RAGGIO oświetla i zdobi nowoczesne 

wnętrza podkreślając ich charakter. 

With the right choice of accessories, the 

RAGGIO luminaire will 
help you illu

minate 

and decorate modern interiors, emphasising 

their u
nique character. 

RAGGIO w pojedynczych liniach czy 

zestawiona w geometryczne figury nadaje 

indywidualny styl pomieszczeniom. 

Both in single lines and arra
nged in 

geometric
 shapes, R

AGGIO gives th
e ro

oms 

an individual style.

KREUJ / CREATE

stw
órz własny wzór n

a oświetle
nie

create your o
wn lig

htin
g design

90°

90°
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facebook.com/LedPol pl.linkedin.com/company/led-pol

LED-POL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Led-Pol Sp. z o.o. Sp.k.
Mazańcowice 614, 43-391 Mazańcowice, Polska

tel. +48 33 822 63 00
e-mail: biuro@led-pol.pl    export@led-pol.pl

LED-POL CZ s.r.o.
Karvinská 571/9, Český Těšín
Česká Republika
e-mail: kancelaria@led-pol.cz

LED-POL s.r.o.
J. Haška 3, 950 47 Nitra
Slovensko
e-mail: kancelaria@led-pol.sk

Adres do korespondencji / Mailing address: 

Jeśli jesteś zainteresowany broszurami lub katalogami, napisz 
do biuro@led-pol.pl lub pobierz materiał z naszej strony www:
If you are interested in brochures or catalogues, write an email 
to biuro@led-pol.pl or download materials from our website: 

www.led-pol.com

Jesteśmy polską firmą z piętnastoletnim doświadczeniem 
na rynku oświetlenia LED.

PARTNERSTWO
Cenimy KAŻDEGO naszego Klienta i KAŻDEGO naszego 
Pracownika. Uczciwość i odpowiedzialność biznesowa są dla 
nas wyznacznikiem budowania relacji na zasadach wzajemnego 
zaufania i szacunku do drugiego człowieka. Partnerstwo 
to również możliwość dopasowania różnego rodzaju indywidualnych 
rozwiązań pod konkretnego klienta i jego wymagania.

NASZA JAKOŚĆ
Stawiamy na JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ naszych produktów oraz 
profesjonalizm w działaniu, począwszy od kontaktu z naszym 
przedstawicielem, przez Biuro Obsługi Klienta, po sprawną 
wysyłkę towarów i obsługę posprzedażową. Jesteśmy gronem 
specjalistów, pasjonatów, ludzi zaangażowanych i lubiących 
swoją pracę

ŚRODOWISKO
Nasze produkty spełniają europejskie normy związane 
z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska. 
Sami także tworzymy przyjazne środowisko pracy i miłą 
atmosferę, która motywuje do działania.

We are a Polish company with 15 years of experience
in the LED lighting market.

PARTNERSHIP
We value EVERY our customer and EVERY our employee. Integrity 
and business responsibility are for us the benchmark for building 
relationships based on mutual trust and respect for another person. 
Partnership is also the ability to tailor different types of individual 
solutions to a specific customer and their requirements.

OUR QUALITY
We are committed to the QUALITY AND RELIABILITY of our products 
and our professionalism starting with contact with our representative, 
through to Customer Service, efficient shipping and after sales 
support. We are a group of specialists, enthusiasts, people who are 
committed and who like their work

ENVIRONMENT
Our products meet European standards for safety of use, health 
and environment protection. We also create a friendly working 
environment and a nice atmosphere that motivates people to act.

ROZŚWIETLIMY 
TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

LIGHTING UP 
YOUR FUTURE


