
Profesionalna osvetlitev salona 
                           za prave profesionalce!

Zastopa in prodaja:
BOKO d.o.o. 
Letališka cesta 5, TPC Diamant
1000 Ljubljana, Slovenija

t: 01 547 65 31
e: boko@boko.si
w: www.boko.si

Terenski zastopniki:
Gorazd: 040 35 60 12
Damir: 040 35 60 13
Matjaž: 040 35 60 14

Izjave zadovoljnih 
uporabnikov svetilk 
BOKO Lighting:

Saša, frizerka: 
“Nova osvetlitev delovnega mesta 
s svetilkami BOKO Lighting 
nas je prepričala že v prvi uri 
po namestitvi. Ne le, da je zdaj 
svetlobe veliko več, pomembno je 
predvsem, da so barve vidne v  
njihovem resničnem odtenku. 
Razliko so opazile tudi stranke. 
Vseeno kako turobno je zunaj 
vreme, v salonu smo kot bi bili na 
soncu in zato polni energije. Delo 
opravljamo lahkotneje in manj 
smo utrujeni. To je res najboljša 
pridobitev za naš salon. Brez 
takšne osvetlitve si ne morem več 
predstavljati strokovnega dela v 
našem frizerskem salonu.”

SIQ: Izdelek ustreza zahtevam standardov:
SIST EN 60598-1: 2009 + A11:2009
SIST EN 60598-2-1: 1995

Verodostojnost prikaza odtenkov barv: Certifikat SIQ:

OK
 Običajna potratna razsvetljava      BOKO Lighting razsvetljava
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Svetilka

Heavy Duty BK/01

Komplet
za montažo

BK/01-1N

1 svetilka - 3 različne možnosti montaže
Svetilka Heavy Duty BK/01 vam omogoča kar 3 različne načine montaže. Zasnovana je tako, da 
lahko del, ki je viden v prostoru, pri montaži po višini, prilagodite vašim željam in 
arhitekturnem slogu vašega salona.

Vidna celotna višina svetilke 

Komplet nosilcev z rozeto za montažo svetilke Heavy Duty BK/01.

• enostavna
• varčna
• učinkovita

Vidna polovica višine svetilke Vidna samo spodnja stran 
svetilke 

BK/A2 
metalik zlata, mat barva

BK/A3 
transp. rdeča, sijaj barva

BK/A4 
transp. zelena, sijaj barva

BK/A5 
transp. modra, sijaj barva

Pogled na stropno postavitev svetilke Reflektor BK/A1 od spodaj

BK/A1 
metalik srebrna, mat barva

Prikaz pravih odtenkov barv pri barvanju 
las je izjemno pomemben.

Svetilka

Reflektor BK/Ax
• za prikaz realnih odtenkov barv, ki jih 
 nanašate na lase
• inox ohišje visokega sijaja
• enostavna montaža
• enostavno vzdrževanje
• energijska učinkovitost - velika svetilnost ob  
 majhni porabi energije
• izjemna življenjska doba žarnice do 12.000 h
• 10-letna garancija za ohišje
• 60-dnevna garancija vračila denarja
 (v primeru, da z izdelkom ne bi bili zadovoljni)

• za prikaz realnih odtenkov barv, ki jih 
 nanašate na lase
• 5 različnih barv (2 mat, 3 sijaj)
• enostavna montaža
• enostavno vzdrževanje
• energijska učinkovitost - velika svetilnost ob  
 majhni porabi energije
• izjemna življenjska doba žarnice do 12.000 h
• 10-letna garancija za ohišje
• 60-dnevna garancija vračila denarja
 (v primeru, da z izdelkom ne bi bili zadovoljni)

Vrtljivo                   
v 3D 

prostoru

Letak Lighting A3.indd   4-5 19.12.2011   13:53:51


