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ŁĄCZY NAS ŚWIATŁO

Plafony ORO - niezawodne i energooszczędne produkty LED

Rodzina ledowych plafonów ORO została 
stworzona przez naszych specjalistów z myślą

o różnorakich zastosowaniach. 

Oferowany asortyment jest wynikiem połączenia 
doskonałej jakości i trwałości. Ustalając ofertę, 
która znajduje się w katalogu, braliśmy pod uwagę 
także ciekawy design, ulubione style wnętrzarskie 

oraz nadchodzące trendy.
 

The ORO LED ceiling lights family has been 
developed by our specialists for a wide range of 
applications. 

The products offered are the result of a combination 
of excellent quality and durability. When planning 
our offer presented in the catalogue, we also 
considered interesting design, favourite interior 
styles and upcoming trends.

Wierzymy, że nasze lampy rozświetlą niejedno 
wnętrze i pomogą zbudować komfortowe 
i piękne aranżacje. Ponadto z plafonami ORO 
zadbają Państwo także o środowisko.

We believe that our lamps will light up many inte-
riors and help you build convenient and beautiful 
arrangements. In addition, when choosing ORO 
lamps, you will also take care of the environment.

LIGHT BRINGS US TOGETHER

ORO ceiling lights – reliable and energy efficient LED products
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CZY WIESZ, ŻE?

Jeszcze w XIX wieku słowo plafon 
stosowano jako określenie dekoracji 
sufitów, które miały kształt 
równobocznych płyt zdobionych freskami 
bądź płaskorzeźbami. Obecnie plafony to 
płaskie, dekoracyjne lampy mocowane 
bezpośrednio do sufitu.

Nasze plafony pasują do wnętrz 
w stylu klasycznym, nowoczesnym, 
skandynawskim, glamour i ekologicznym.

Plafony Led-Pol znajdą zastosowanie 
również w przestrzeniach biurowych. 
Dzięki powierzchni i kątowi świecenia 
doświetlą każdy pokój, korytarz i otwartą 
przestrzeń.

DID YOU KNOW?

In the 19th century, the word ‘plafond’ was 
used to describe decorations of ceilings in 
the shape of equilateral boards decorated 
with frescoes or reliefs. Today, ‘plafonds’ 
or ‘ceiling lights’ are ceiling-mounted, flat, 
decorative lamps.

Our ceiling lights match classic, 
modern, Scandinavian, glamour and 
eco-friendly interior designs.

The Led-Pol ceiling lights can also be 
used in office spaces. With their surface 
and beam angle, they will light any room, 
corridor and open space.

Sprawdź ofertę i wybierz idealny 
model dla Twojego wnętrza!

Check out our offer and choose 
the perfect model for your interior!
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MARS

Funkcjonalność wybranych modeli plafonu 
podnosi zamontowany mikrofalowy czujnik 
ruchu i zmierzchu. Dzięki niemu oprawa 
automatycznie wyłączy się, gdy nikt nie będzie 
znajdował się w zasięgu czujnika oraz gdy 
w pomieszczeniu będzie wystarczająco jasno.

The built-in microwave motion and twilight 
sensor offers more functions in selected 
models of the lamps. With the sensor, the 
luminaire automatically switches off when no 
one is within the sensor range and when there is 
sufficient light in the room.

Nowoczesny plafon LED 
o okrągłym kształcie, 
funkcjonalny i dekoracyjny

Modern LED ceiling light with 
circular shape, functional and 
decorative

pomieszczenia mieszkalne / residential rooms

hale produkcyjne / production halls

biura / offices

korytarze / corridorsgaraże / garages

hale magazynowe / warehouses budynki użyteczności publicznej / public utility buildings
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Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-MARS-12W-DW  ORO26016 12 840 4000 255

ORO-MARS-18W-DW ORO26017 18 1260 4000 330

ORO-MARS-18W-DW-MIC* ORO26018 18 1260 4000 330

ORO-MARS-24W-DW ORO26019 24 1680 4000 380

ORO-MARS-24W-DW-MIC* ORO26020 24 1680 4000 380

* MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU    MICROWAVE MOTION SENSOR

180x360° <25+/-5 lux30sec+/-5sec
h 2-2,5m
ø4-6m

IP20 PF
>0,5A 170°
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3

-  
years warranty

  
-

  
la

ta
 

gwarancji 

URAN

Wybrane modele wyróżnia zastosowanie 
mikrofalowego czujnika ruchu i zmierzchu 
MERRYTEK z pięciostopniową regulacją 
czasu pracy, czułości i regulacją zakresów 
czujnika zmierzchu.

Selected models are distinguished by the 
MERRYTEK microwave motion and twilight 
sensor with five operating time and sensitivity 
modes and twilight sensor range control.

Plafon LED odporny na wilgoć, 
dający przyjemne i równomierne 
światło

Moisture-resistant LED ceiling 
light providing pleasant and 
evenly-distributed light

T
E

C
H

pomieszczenia mieszkalne / residential rooms

hale produkcyjne / production halls

biura / offices

korytarze / corridorsgaraże / garages

hale magazynowe / warehouses budynki użyteczności publicznej / public utility buildings
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łatwy w montażu 
i utrzymaniu
easy to install 
and maintain

odporny na wilgoć
moisture-resistant

Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-URAN-12W-DW  ORO26006 12 840 4000 219

ORO-URAN-18W-DW ORO26007 18 1260 4000 267

ORO-URAN-18W-DW-MIC* ORO26008 18 1260 4000 267

ORO-URAN-24W-DW ORO26009 24 1680 4000 306

ORO-URAN-24W-DW-MIC* ORO26010 24 1680 4000 306

* CZUJNIK MERRYTEK Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA   
 MERRYTEK ADJUSTABLE MICROWAVE MOTION SENSOR

IP44 PF
>0,5A 120° czujnik dzień-noc

day-night sensor
czujnik ruchu
motion sensor

regulacja czasu pracy
operating time adjustment

łatwy w regulacji 
czujnik
easy sensor 
adjustment
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NEPTUN

Plafon wyróżnia się wysokim stopniem 
szczelności i odporności na uderzenia, co 
zabezpiecza go przed wnikaniem wody, 
kurzu, wilgoci czy owadów. Wykonany 
został z odpornego na żółknięcie 
i kruszenie poliwęglanu. W ofercie znajduje się 
również wersja plafonu wyposażona dodatkowo 
w mikrofalowy czujnik ruchu.

The light features a high degree of tightness and 
impact resistance to prevent water, dust, moisture 
and insects from entering. It is made from a yellowing- 
and crushing-resistant polycarbonate. We also offer 
a version of the light which is additionally equipped 
with a microwave motion sensor.

Idealny plafon LED do użytku 
zewnętrznego, odporny 
na warunki atmosferyczne

Ideal LED ceiling light for 
outdoor use, weather resistant

elewacje / facades

3

-  
years warranty

  
-

  
la

ta
 

gwarancji 

O
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T

pomieszczenia mieszkalne / residential rooms

hale produkcyjne / production halls

biura / offices

korytarze / corridorsgaraże / garages

hale magazynowe / warehouses budynki użyteczności publicznej / public utility buildings
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wysoka skuteczność 
świetlna: 90lm/W
high luminous efficacy: 
90lm/W

odporny na 
działanie UV
UV resistant

* MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU    MICROWAVE MOTION SENSOR

180x360° <25+/-5 lux30sec+/-5sec
h 2-2,5m
ø4-6m

IP64 PF
>0,5A+ 110°

Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-NEPTUN-24W-DW  ORO26014 24 2160 4000 280

ORO-NEPTUN-24W-DW-MIC* ORO26015 24 2160 4000 280

wodoodporny
waterproof
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CERES

Pobierz aplikację LED-POL SMART i ustawiaj 
oświetlenie, leżąc wygodnie na kanapie. 
A jeśli nie chcesz z niej wstawać, po prostu 
wyłącz światło za pomocą telefonu. Zmieniaj 
kolor, barwę i jasność światła z każdego 
miejsca w domu. Korzystaj z kilku produktów 
naszej firmy za pomocą jednej aplikacji.

Download the LED-POL Smart app and set up 
the lighting from the comfort of your couch. 
And if you do not feel like getting up, simply 
switch off the light using your phone. Change 
the colour and brightness of the light from 
anywhere in your home. Use several of our 
products with one application.

Zdalnie sterowany za pomocą 
aplikacji plafon LED

Remotely controlled by the LED 
ceiling light app

biura / offices

korytarze / corridors

W
I-

F
I 

D
R

IV
E

powierzchnie komercyjne / commercial areas hotele / hotels

restauracje / restaurantspomieszczenia mieszkalne / residential rooms

budynki użyteczności publicznej / public utility buildings
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steruj światłem za pomocą 
aplikacji na telefon
control light with the phone application

zmieniaj kolor, barwę i jasność światła
change the colour and brightness 
of the light

IP20 PF
>0,9A 120°

Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-CERES-WIFI-DRIVE-18W-CCT ORO31007 18 1260 3000-6500 330

grupuj produkty LED
group your LED products
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NUBE

Plafony dekoracyjne Nube to propozycja 
dla miłośników funkcjonalnej technologii 
zamkniętej w nowoczesnej formie. Klasyczny, 
okrągły kształt został uzupełniony przez 
pierścień oprawy w opcjonalnych kolorach: 
srebra, czerni lub starego złota.

The Nube decorative lights are a proposal 
for fans of functional technology in a 
modern form. The classic round shape is 
complemented by a luminaire ring in the 
following colour options: silver, black or old 

gold.

Dekoracyjny plafon LED 
z trzema wariantami obudowy 
do wyboru

Decorative LED ceiling light with 
three cover variants to choose from

biura / offices

powierzchnie komercyjne / commercial areas hotele / hotels

restauracje / restaurants

D
E

C
O

korytarze / corridors

pomieszczenia mieszkalne / residential rooms
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Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-NUBE-BLACK-36W-DW ORO26025 36 2160 4000 380

ORO-NUBE-GOLD-36W-DW ORO26023 36 2160 4000 380

ORO-NUBE-SILVER-36W-DW ORO26024 36 2160 4000 380

IP20 PF
>0,9A 120° trzy kolory obudowy

three cover colours
dekoracyjny wygląd
decorative appearance3
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JUPITER

Niepowtarzalna ozdoba każdego wnętrza. 
Plafon oświetla powierzchnie neutralnym, 
dziennym światłem o barwie zbliżonej do 
tego słonecznego, przyjaznej dla ludzkiego 
oka.

A unique interior design decoration. The lamp 
emits neutral, natural light with a human eye-
friendly colour similar to that of the sun.

Krągły, niebanalny plafon LED 
o wyglądzie amerykańskiego 
pączka

Round, original LED ceiling 
light in the shape of a doughnut

D
E

C
O

biura / offices

powierzchnie komercyjne / commercial areas hotele / hotels

restauracje / restaurantspomieszczenia mieszkalne / residential rooms



15www.led-pol.com

Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-JUPITER-32W-DW  ORO26013 32 2400 4000 392

IP20 PF
>0,9A 120° dekoracyjny kształt

decorative shape
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SATURN

Sterowanie pozwala na płynne ściemnianie 
i rozjaśnianie, regulowanie barwy światła 
(w zakresie pomiędzy ciepłą 3000K a zimną 
6500K), zaprogramowanie automatycznego 
wyłączenia oprawy po 30 minutach 
czy włączenia trybu nocnego. Plafon 
sprzedawany jest w zestawie z pilotem 
i uchwytem na pilot.

The control allows for smooth dimming and 
brightening, adjusting the colour of light (in the 
range between warm 3000 K and cold 6500 K), 
programming the luminaire’s automatic switch-
off after 30 minutes as well as switching on the 
night mode. The lamp is supplied with a remote 
control and a remote control holder.

Dekoracyjny plafon LED 
sterowany łatwym 
w obsłudze pilotem

Decorative LED ceiling light 
controlled by an easy-to-use 
remote control

D
E

C
O

biura / offices

powierzchnie komercyjne / commercial areas hotele / hotels

restauracje / restaurantspomieszczenia mieszkalne / residential rooms
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PILOT I UCHWYT NA PILOT W ZESTAWIE
REMOTE CONTROL AND HOLDER INCLUDED

IP20 PF
>0,9A 120°

ściemnianie
dimming

tryb nocny
night mode

sterowanie pilotem
remote control

zmiana temperatury barwowej
colour temperature change

3000 
4000
6500

Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-SATURN-60W-DIM  ORO26011 60 3900 3000 - 6500 550

+
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VENUS

Plafon wyposażony został w moduł LED 
z możliwością sterowania dołączonym do produktu 
pilotem za pomocą intuicyjnego systemu. 
Możliwość dopasowania do indywidualnych 
preferencji użytkownika oznacza wygodne 
i płynne sterowanie temperaturą barwową światła, 
ściemnianie oraz automatyczne wyłączenie 
oprawy.

The lamp is equipped with an LED module that can 
be controlled by a remote control using an intuitive 
system, which is supplied with the product. The 
possibility of adapting to the individual preferences 
of the user means comfortable and smooth control 
of the colour temperature of light, dimming and 
automatic switching off of the luminaire.

Efektowny dekoracyjny 
plafon z kloszem w stylu 
roziskrzonego nieba

Impressive decorative ceiling 
light with a shade in the style
of a sparkling sky

D
E

C
O

biura / offices

powierzchnie komercyjne / commercial areas hotele / hotels

restauracje / restaurantspomieszczenia mieszkalne / residential rooms
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Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-VENUS-60W-DIM  ORO26012 60 3900 3000 - 6500 511

ściemnianie
dimming

tryb nocny
night mode

sterowanie pilotem
remote control

IP20 PF
>0,9A 120°

zmiana temperatury barwowej
colour temperature change

3000 
4000
6500

PILOT I UCHWYT NA PILOT W ZESTAWIE
REMOTE CONTROL AND HOLDER INCLUDED+
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OLMO

Olmo wyróżnia się wygodą ustawień świecenia 
i możliwością dopasowania barwy światła do dowolnego 
wnętrza, co pozwala kreować jego charakter. Łatwy 
w obsłudze pilot umożliwia ściemnianie, rozjaśnianie, 
zmianę temperatury barwowej (pomiędzy ciepłą 3000K 
a zimną 6500K). Sterowanie pozwala na włączenie trybu 
nocnego bądź ustawienie automatycznego wyłączenia 
oprawy po 30 minutach.

Olmo is distinguished by the convenience of lighting 
settings and the ability to adjust the colour of the light to 
any interior, which allows you to create its character. The 
easy-to-use remote control enables dimming, brightening, 
and changing the colour temperature (between warm 3000 
K and cold 6500 K). The control allows you, for example, 
to turn on the night mode as well as set the luminaire to 
automatically switch off after 30 minutes.

Sterowany pilotem plafon 
LED o gładkim kloszu w oprawie 
imitującej drewno

Remote-controlled LED ceiling 
light with a smooth shade
in a frame imitating wood

D
E

C
O

biura / offices

powierzchnie komercyjne / commercial areas hotele / hotels

restauracje / restaurantspomieszczenia mieszkalne / residential rooms
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Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-OLMO-60W-DIM  ORO26021 60 3600 3000 - 6500 500

ściemnianie
dimming

tryb nocny
night mode

sterowanie pilotem
remote control

IP20 PF
>0,9A 120°

zmiana temperatury barwowej
colour temperature change

3000 
4000
6500

PILOT I UCHWYT NA PILOT W ZESTAWIE
REMOTE CONTROL AND HOLDER INCLUDED+
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PRATO
Dekoracyjny plafon LED 
o oryginalnie wytłoczonym 
wzorze klosza

Decorative LED ceiling light 
with an originally embossed 
pattern of the lampshade

D
E

C
O

Ten plafon to nie tylko ciekawy, elegancki wygląd. 
To też światło ledowe, które można modyfikować 
w prosty sposób dołączonym do produktu pilotem. 
Dopasowanie do indywidualnych preferencji 
użytkownika jest intuicyjne, a obejmuje między 
innymi sterowanie temperaturą barwową światła, 
ściemnianie oraz automatyczne wyłączenie 
oprawy.

This lamp is not only an interesting, elegant look. 
It is also an LED light that can be easily modified 
with the remote control supplied with the product. 
The adaptation to the individual preferences of the 
user is intuitive and involves, among other things, 
control of the colour temperature of light, dimming 
and automatic switching off of the luminaire.

biura / offices

powierzchnie komercyjne / commercial areas hotele / hotels

restauracje / restaurantspomieszczenia mieszkalne / residential rooms
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Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-PRATO-60W-DIM  ORO26022 60 3900 3000 - 6500 500

ściemnianie
dimming

tryb nocny
night mode

sterowanie pilotem
remote control

IP20 PF
>0,9A 120°

zmiana temperatury barwowej
colour temperature change

3000 
4000
6500

PILOT I UCHWYT NA PILOT W ZESTAWIE
REMOTE CONTROL AND HOLDER INCLUDED+



24

PETALO

Odpowiednio zaprojektowany kształt klosza 
w połączeniu z mleczną barwą sprawiają, 
że emitowane światło rozchodzi się 
równomiernie we wszystkich kierunkach. 
Lampa ma możliwość zmiany barw światła od 
3000 do 6500K oraz możliwość ściemniania.

The properly designed shape of the 
lampshade in combination with the milky 
colour make the emitted light spread evenly 
in all directions. The lamp offers the option to 
change the light colours from 3000 to 6500 K 
and the option of dimming.

Spektakularny, elegancki, 
sterowany pilotem plafon LED 
z wielkim kloszem

Spectacular, elegant, remote-
controlled LED ceiling light 
with a large lampshade

D
E

C
O

biura / offices

powierzchnie komercyjne / commercial areas hotele / hotels

restauracje / restaurantspomieszczenia mieszkalne / residential rooms
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Index P[W] Ф[lm] T[K] ø[mm]

ORO-PETALO-80W-DIM  ORO26026 80 6400 3000 - 6500 750

ściemnianie
dimming

tryb nocny
night mode

sterowanie pilotem
remote control

IP20 PF
>0,9A 120°

zmiana temperatury barwowej
colour temperature change

3000 
4000
6500

PILOT I UCHWYT NA PILOT W ZESTAWIE
REMOTE CONTROL AND HOLDER INCLUDED+
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mieszkania / apartments + + + + + + + + + + + + + +

hale magazynowe / warehouses + + + + + +

hale produkcyjne / production halls + + + + + +

budynki użyteczności publicznej 
/ public utility buildings

+ + + + + + + +

korytarze / corridors + + + + + + + +

garaże / garages + + + + + +

biura / offices + + + + + + + + + + + + + +

elewacje budynków / facades + + + +

powierzchnie komercyjne / commercial areas + + + + + + + +

szpitale / hospitals + +

IP 20 44 64 20

czujnik ruchu i zmierzchu 
/ microwave motion and twilight sensor

+ + +

czujnik MERRYTEK / MERRYTEK sensor +

ściemnianie / dimming + + + + + +

tryb nocny / night mode + + + + +

sterowanie pilotem / remote control + + + + +

sterowanie aplikacją / control with an application +

wodoodporny / waterproof + + + +

owadoodporny / insect-resistant + + + +

równomierny rozsył światła / even light distribution + + + + + + + + + + + + + +

regulacja ustawień czujnika 
/ sensor settings adjustment

+

zmiana barwy / colour change + + + + + +

styl nowoczesny / modern style + + + + + + + + + +

styl klasyczny / classic style + + + + + + + + + + +

styl skandynawski / Scandinavian style +

styl glamour / glamour style + + + +

styl ekologiczny / eco-friendly style + + + + +

salon / livingroom + + + + + + + + + + + +

kuchnia / kitchen + + + + + + + +

łazienka / bathroom + + + +

pokój dziecka / children’s room + + + + + +

sypialnia / bedroom + + + + + + + + +

przedpokój / hall + + + + + + +

pokój młodzieżowy / teen’s room + + + + + + + + +

pralnia / piwnica / laundry room / cellar + + + +
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MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU / MICROWAVE MOTION SENSOR: ORO-MARS-MIC, ORO-URAN-MIC, ORO-NEPTUN-MIC

MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA / DIMMABLE: ORO-SATURN, ORO-VENUS, ORO-OLMO, ORO-PRATO, ORO-PETALO



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 re-
lationships 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 representati-
ve, 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 environ-
ment and a nice atmosphere that motivates people to act.

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: 

Zapisz się do naszego newslettera 
i bądź na bieżąco z informacjami od naszej firmy!
Sign up for our newsletter and stay up-to-date with our company!

www.led-pol.com
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Dołącz do naszych fanów   Join our fans 

facebook.com/LedPol

pl.linkedin.com/company/led-pol

ROZŚWIETLIMY 
TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

LIGHTING UP 
YOUR FUTURE

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: 


