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Izdelki
Izdelki Atriva so ročno izdelani, izjemno prilagodljivi in široko uporabni pri
načrtovanju javne ali ulične razsvetljave in celostne zasnove urbanih središč.
V kandelabrih, svetilkah in urbani opremi Atriva je čutiti pridih tradicije in strasti do
ustvarjanja izdelkov, ki ustrezajo najzahtevnejšim standardom, obenem pa ohranjajo
pristnost in edinstvenost.
Naši izdelki so sinonim za visokokakovostne ročno proizvedene izdelke prihodnosti,
ki skupaj z najsodobnejšimi tehnologijami zadostijo potrebam sodobnega človeka.
V katalogu predstavljamo izdelke pretežno lastne proizvodnje. Poleg izdelkov Atriva
pa vam nudimo tudi nekatere izdelke tujih proizvajalcev, ki so v katalogu označeni s
T oz. z R (Rosa) in B (Benito), nekateri pa so opremljeni z logotipom proizvajalca.

Najpomembnejše prednosti izdelkov Atriva:
• izdelani so iz najkakovostnejših materialov (aluminij, korten, pocinkano jeklo, les
sibirskega macesna ipd.);
• imajo zagotovljeno dolgo življenjsko dobo;
• osnovnega materiala (aluminij, vroče cinkano jeklo, korten) ni treba vzdrževati;
• so čvrsti in masivni;
• dimenzije in oblike lahko naročniki poljubno sestavljajo po svojih željah;
• omogočajo dodatno obdelavo okrasnih in označevalnih elementov (reliefni odtis
grba mesta, logotipa podjetja ali ustanove ipd.);
• moderne tehnologije;
• v sodelovanju z arhitektom/projektantom oziroma naročnikom, skupaj ustvarimo
unikatne izdelke po vaših željah.

O nas
ATRIVA d.o.o.
Spodnja Vižinga, Poslovna cona II
2360 Radlje ob Dravi
ID za DDV: SI94794685
Matična številka: 7208162000
IBAN: SI56 1010 0005 5706 125 (Intesa Sanpaolo Bank)
BIC: BAKOSI2X
E: info@atriva.si T: +386 (0)82 056 890
E: vanja.kolar@atriva.si T: +386 (0)41 605 482
E: meta.blatnik@atriva.si T: +386 (0)40 796 801
E: alen.kolar@atriva.si T: +386 (0)41 690 766
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Izdelki Atriva so izdelani iz kakovostnih materialov in v skladu s tehničnimi zahtevami.
Pri izdelavi vsakega izdelka so uporabljeni materiali skrbno izbrani in prilagojeni
namenu, potrebam, stabilnosti in ostalim zahtevam posameznih končnih izdelkov.
Spojni material so nerjavni oz. inox-vijaki.
Svetilke so izdelane v skladu s standardi CE in poleg dekorativnega videza
zagotavljajo najboljšo uporabnost ter vse zahtevane karakteristike. Na željo
investitorja so dobavljive tudi dodatne rešitve, kot so vključenost v sistem
inteligentnega mesta, redukcija, namestitev senzorjev ipd.

WI-FI – BREZŽIČNA TEHNOLOGIJA – Vključitev
v sistem inteligentnega mesta (Smart City), ki
omogoča daljinsko upravljanje in nadzor
nad svetilkami.

COR-TEN – Izdelki so izdelani iz CORTEN-a/CORTEN-a/KORTEN-a. Korten je na korozijo odporno
jeklo. Drugim vrstam jekla rja škodi, na kortenu
pa se ustvari rja fine strukture, ki material
dodatno zaščiti.

SENZOR SVETLOBE – Svetlobni tok svetilke in s
tem poraba svetilke se prilagaja deležu dnevne
svetlobe s ciljem zagotavaljanja zahtevane
osvetljenosti na površini.

PRAŠNO BARVANJE – S postopkom prašnega
barvanja dosežemo zelo dobre mehanske
lastnosti zaščite izdelka, večjo odpornost na
kemijske in vremenske vplive, UV-žarke ter
seveda odličen dekorativni učinek.

RGB LED-dioda je dioda, ki ima v notranjosti
tri manjše diode. Vsaka od njih oddaja različno
barvo: rdečo (RED), zeleno (GREEN) in modro
(BLUE). S spreminjanjem jakosti posamznega
dela LED-diode, dobimo več barvnih
odtenkov svetlobe.

KALJENO STEKLO je toplotno obdelano steklo.
Prednosti pred navadnim steklom: večja
odpornost proti temperaturnim spremembam
(trajna uporaba pri 200°C), povečana trdnost pri
udarcih (4 do 5-krat), zaščita pred poškodbami
(pri lomu nastane fina mreža drobnih delcev s
topimi robovi).

Pri posameznih tipih izdelkov so z ikonami za hitri pregled posebej navedene
karakteristike standardnih in dodatnih rešitev.

CE – CE CERTIFIKAT oznaka dokazuje, da je bil
izdelek ocenjen, in potrjuje, da izdelek izpolnjuje
bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov,
zdravja ali varovanja okolja, kot jih določajo EUsmernice oz. regulative.

OPTIČNI SISTEMI usmerajo svetlobo vira (LEDdiode) v prostor. Natančneje kot je usmerjena
svetloba na željeno površino, učinkovitejša je
svetilka. Najpogosteje uporabljeni optični sistemi
so: M, S in ustrezni rotosimetrični sisitemi.

LED – VGRAJEN LED MODUL – tehnologija
osvetljevanja (Light Emiting Diode), LED-svetila
po moči svetlobnega toka svetijo veliko bolj
intenzivno od ostalih vrst svetil, porabijo manj
električne energije in imajo dolgo življensko dobo.

VISOK SVETLOBNI IZKORISTEK lm/W, označuje
razmerje med svetlobnim tokom in za to
potrebno priključno močjo svetilke.

IP – DOSEŽENA STOPNJA ZAŠČITE – označuje
doseženo stopnjo zaščite v skladu s standardom
CEI 70-1 (EN60529). Prva številka označuje
stopnjo zaščite pred vdorom prašnih delcev in
druga stopnjo zaščite pred vdorom vode pod
predpisanimi pogoji.
ULOR=0 – DELEŽ SVETLOBNEGA TOKA, KI SEVA
NAVZGOR JE ENAK 0. Svetilke so izdelane v skladu
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/2007) - delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 %.
TEMPERATURA SVETLOBE – Barvna temperatura
svetlobega vira je definirana z odklonom od
sevanja črnega telesa. Nižja kot je barvna
temperatura, topleša je svetloba oziroma
višja kot je barvna temperatura, hladnejša je
svetloba. V zunanji razsvetljavi je željena barvna
temperatura pod 4500 K.

TEMPERATURNO OBMOČJE delovanja svetilke.
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ENERGETSKO VARČNO – ENERGY SAVING

RAZRED OZEMLJITVE– Vsi deli svetilk, ki so
običajno pod napetostjo in v obratovanju
prevajajo električni tok, morajo biti zaščiteni
pred previsoko napetostjo dotika. Svetilke so
umeščene v zaščitni razred I ali II.

REDUKCIJA – Moč svetilke se lahko zmanjša
glede na potrebe naročnika. Najpogostejša
je 50-odstotna redukcija. Izvedba redukcije: s
krmilnim vodom, samodejna redukcija brez
krmilnega voda.

1-10 V – Napetostni vhodni krmilni signal, ki se
pogosto uporablja za regulacijo svetilke.

SENZOR GIBANJA omogoča vklop svetilke le v
času zaznanega gibanja v prostoru ali za dvig
osvetljenosti ob prisotnosti gibanja.

IZDELKI IZ BETONA – izdelki z elementi iz betona,
na željo naročnika, dodatno obdelani.

ALUMINIJ – Izdelki so izdelani iz aluminija, ki
ima zaradi svojih številnih dobrih lastnosti
prednosti pred ostalimi materiali (ni rjavenja,
majhna teža ...)

BARVNA LESTVICA – Naročnik lahko izbira med
različnimi barvami in barvnimi odtenki po lestvici
podjetja Atriva ali po RAL-barvni lestvici po
posebnem naročilu.

ROČNO LITJE ALU – Izdelki so izdelani po
postopku ročnega litja aluminija in so
debelostenski. Postopek si lahko ogledate na
Atrivini internetni strani:
http://www.atriva-kandelabri.si/Galerija.aspx

INOX-SPOJNI MATERIAL – Osnovna lastnost Inoxjekel je odpornost proti rjavenju in kislinam, kar
pomeni, da ob dolgotrajnejšemu stiku z vodo ne
rjavijo oziroma ne korodirajo.

LITO ŽELEZO – izdelki so izdelani iz litega železa,
kar zagotavlja izjemno trdnost, ustrezna končna
obdelava pa nudi estetsko dovršenost in trajnost.

JEKLO, VROČE CINKANO – Izdelki so izdelani
iz jekla in protikorozijsko zaščiteni z vročim
potopnim cinkanjem. Ena od pomembnih
prednosti cinkanja je še notranja zaščita votlih
konstrukcij, česar samo s premazi ni
mogoče doseči.
PRAVICA DO POPRAVILA – težimo k manjšemu
onesnaževanju našega planeta, zato razvijamo
izdelke z možnostjo popravila oz. menjave delov
v primeru okvare ali poškodbe.

DODATKI – Na željo naročnika se na izdelke
lahko namestijo različni dodatki, kot so: vtičnica,
konzole za zastave, grb mesta ali logotip
podjetja.

DALI – DIGITALNI NASLOVLJIVI VMESNIK ZA
RAZSVETLJAVO. Mreža DALI je sestavljena iz
krmilnika in enega ali več svetil (npr. električnih
naprav in dimerjev), ki imajo vmesnik DALI.
Krmilnik lahko spremlja in nadzira vsako svetilko
s pomočjo dvosmerne izmenjave podatkov.
Protokol DALI omogoča, da se vsaka naprava
obravnava individualno ter se hkrati vključuje v
skupine in scene, kjer lahko upravljamo hkrati
več naprav.
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Končna obdelava
Vsi naši izdelki so končno obdelani s postopkom prašnega barvanja, s katerim dosežemo boljšo
kakovost in dekorativni učinek. Prašno barvanje zagotavlja odpornost na kemične vplive,
vremenske vplive in UV-žarke ter zagotavlja zelo dobre mehanske lastnosti.
S široko ponudbo različnih nians, struktur in sijaja pa izpolnimo naročnikove želje po estetskem videzu.

Naročnik lahko izbira med:
• različnimi barvnimi niansami: lestvici RAL in NCS;
• gladkostjo površine: gladko površino, fino strukturo, grobo strukturo;
• sijajem površine: sijajna, polmat, mat površina.

Standardne barve
fina struktura

groba struktura

siva

rjavosiva

črna

bela

siva

črna

antracit

zlata

zelena

modra

bakrena

zlata

Kandelabri
Kandelabri se postavljajo na 2 načina:
• vkop (neposredno betoniranje v tla) in
• sidro (vijačenje sidrne plošče na predhodno pripravljen temelj z vgrajenim sidrom).
Pri dimenzioniranju temeljev in sidra je treba upoštevati več dejavnikov (temeljna tla, tip terena,
predvidene obremenitve, višino in vrsta kandelabra, sestavne dele svetilke, dodatne obtežbe ipd.).
Za upoštevanje predpisov in pravilno izbiro temeljenja je odgovoren izvajalec oz. projektant. Če
kandelabrov ne predvidevate za namestitev v coni 1 do nadmorske višine 800 m, je treba o tem
seznaniti proizvajalca v fazi izdelave ponudbe.

Postavitev kandelabra na vkop
kandelaber

Postavitev kandelabra na sidro
dovod kabla

Primera izdelanega sidra

kandelaber s
sidrno ploščo

beton
podbeton

SK-5/B
zemljina

12

beton

Oblike sider: okrogla, pravokotna, kvadratna.
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Projektna hitrost vetra
V skladu s SIST-EN 1991-1-4:2008 se nosilnost
kandelabrov projektira ob upoštevanju obtežbe z vetrom.
Ta je odvisna od:
• geografske lege,
• osnovne hitrosti vetra (vetrne cone po SIST EN 1991),
• nadmorske višine (do 800 m, 800–1600 m, 1600–2000 m, nad
2000 m) ter
• topografije terena (izpostavljeno obalno, jezersko ali ravno okolje
brez ovir, nizko zaraščeno s posameznimi ovirami, običajno
zaraščeno in pozidano na podeželju, urbano okolje).

Murska Sobota
RADLJE OB DRAVI
Dravograd

Ptuj

Jesenice
Tržič

Velenje

Kranj
Tolmin

Maribor

Celje

Kamnik

Škofja Loka

Trbovlje

Ljubljana
Nova Gorica
Ajdovščina
Novo mesto

Postojna
Sežana
Kočevje
Koper

Ilirska Bistrica

Projektno hitrost vetra
predstavlja 10-minutna
povprečna hitrost vetra
na višini 10 m nad ravno,
odprto, nezaraščeno in
nezazidano površino, in to
neodvisno od smeri vetra
in letnega časa.
Slovenija je tako razdeljena
na tri vetrne cone.

LEGENDA

cona 3 – Primorje, Kras, del Vipavske doline
cona 2 – Trnovski gozd, Notranjska, del Karavank
cona 1 – večina Slovenije, razen cone 2 in cone 3

vir: Geoportal ARSO, Rebolj:IBE-CIGRE:2013
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Večji del Slovenije je v coni
1, za katero velja projektna
hitrost vetra 20 m/s.
Kamniško-Savinjske
Alpe, Trnovski gozd in
Notranjska spadajo v
cono 2 (projektna hitrost
25 m/s). Primorje, Kras
in del Vipavske doline
pa spadajo v cono 3
(projektna hitrost 30 m/s).
Projektne hitrosti za
posamezno cono veljajo
do nadmorske višine
800 m, nad to višino
se povečujejo glede na
nadmorsko višino objekta.

KSM-4/1
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Kandelabri Klasik
Kandelabre tipa Klasik odlikuje lep starinski videz. Izdelani so po tradiciji ročnega
vlivanja aluminija v pesek in po tradiciji rokodelske umetnosti. Oblikovani so kot
modularni sistem, ki ga na osnovni kandelaber preprosto sestavimo v celoto po
sistemu legokock.
Kandelabre Klasik lahko umestimo v vsako okolje, predvsem v okolja starejših
urbanih središč, trgov, ulic, parkov, sprehajalnih poti, cerkva, pokopališč,
eminentnih zgradb in prestižnih individualnih hiš.
Kandelabri Klasik so skupaj s svetilkami tradicionalno izdelani izdelki vrhunske
kakovosti, ki z najsodobnejšimi tehnologijami zadostijo zahtevam osvetljevanja.

3600
650-1350

2500

3200

3000-3850

3250-4100

3450-4300

KK-2 in SK-3

KK-6/B in SK-5/B

Tip KK-1 do KK-5

Tip KK-6/B in KK-7/B

• Ročno liti v pesek.
• Izdelani so iz najkakovostnejšega litega
aluminija (debeline od 8 do 18 mm).
• Imajo zagotovljeno dolgo
življenjsko dobo.
• Osnovni material ne zahteva vzdrževanja.
• Ni korozije niti drugih nezaželenih
sprememb na izdelku.
• Lahko se jih poljubno sestavi po višini
v skladu z naročnikovimi željami
(modularni sistem).
• Ponudba več vrst različnih zgornjih
zaključnih elementov.
• Lahko se nanje odtisne grb mesta,
logotip podjetja ali ustanove.
• Oblikovno prilagajanje željam in
potrebam naročnika.
• Lahko se postavijo na sidro ali
se vkopljejo.

•
•
•
•
•

KK-3 in SK-3

Izdelani so iz litega železa.
Zaščiteni proti koroziji.
Črne barve.
Imajo zagotovljeno dolgo življenjsko dobo.
Postavljanje na sidro.

standard

500

330

300

400

200

315

315

opcija

tip KK-1

16

tip KK-2

tip KK-3

tip KK-4

tip KK-5

tip KK-6/B

tip KK-7/B

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
17

Kandelabri Standard

420

420

420

370

370

370

350

350

330

330

300

300

tip KS-1

tip KS-2

tip KS-3

tip KS-4

tip KS-5

tip KS-6

tip KS-7

tip KS-8

tip KS-9

tip KS-10

tip KS-11

tip KS-12

> 7000 na povpraševanje

3000-7000 standard

3000-7000 standard

>7000 na povpraševanje

Zaradi svojih čistih linij in bogatih okrasnih elementov so kandelabri Standard
pika na i prav v vsakem okolju. Moderni, a s pridihom rustikalnega dopolnjujejo
tako starejša, kot tudi moderna mestna središča, trge, parke, sprehajalne poti,
pokopališča in mnoga druga okolja.

260

tip KS-13

standard

opcija

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
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• Izdelani so iz visokokakovostnih
materialov (aluminij in
pocinkano jeklo).
• Imajo dolgo življenjsko dobo.
• Višina in oblika kandelabrov je
popolnoma prilagojena željam in
potrebam naročnika.
• Omogočajo več vrst različnih zgornjih
zaključnih elementov.
• Zagotavljajo možnost dodatnih
nastavkov za zastave, reklamne table ipd.
• Zagotavljajo možnost izvedbe z odtisom
grba mesta, logotipom podjetja, zavoda
ali ustanove.
• Lahko se postavijo na sidro ali
se vkopljejo.

KS-8 in SZ-5

KS-2 in SGV 700-8

Kandelabre Standard odlikujejo čiste linje in dodatki dekorativnih
elementov rustikalnega videza. Zaradi prašne barve vrhunske
kakovosti trajno kljubujejo zunanjim vremenskim vplivom.
Ker so sestavljeni iz elementov, so popolnoma prilagodljivi
naročnikovim željam in potrebam. Širok nabor dodatkov med drugim
zajema prosto izbiro vrhnjih zaključnih nastavkov, držala za zastave,
reklamne panoje, prilagojene grbe ipd.
Kandelabri Standard so skupaj s svetilkami Atriva tradicionalno
izdelan komplet vrhunske kakovosti, ki združuje najsodobnejše
tehnologije in zahteve osvetljevanja.
20

KS-13 in SK-6

KS-11 in SK-3

KS-1 in SGV 530-6
21

Kandelabri Modern
Kandelabri Modern so preprosti, funkcionalni in nezahtevnih
oblik. Njihova lepota je v enostavnosti, ki pa zahteva natančnost
in dovršenost. Kombiniramo jih lahko z različnimi svetilkami po
želji naročnika. Preprost kandelaber Modern bo uspešno dopolnil in
poudaril lepoto vsake izbrane svetilke.
Kandelabri Modern so skupaj s svetilkami tradicionalno izdelani
izdelki vrhunske kakovosti, ki z najsodobnejšimi tehnologijami
zadostijo zahtevam osvetljevanja.

KM-5, cestna svetilka

Ø

Ø

tip KM-1

tip KM-2

Ø, x,y

x

x

tip KM-3

y

x

tip KM-4

• Izdelani so iz visokokakovostnih materialov
(aluminij ali pocinkano jeklo).
• Imajo dolgo življenjsko dobo.
• Višina in oblika kandelabrov je popolnoma
prilagojena željam in potrebam naročnika.
• Omogočajo več vrst različnih zgornjih
zaključnih elementov.
• Zagotavljajo možnost dodatnih nastavkov za zastave,
reklamne table ipd.
• Zagotavljajo možnost izvedbe z odtisom grba mesta,
logotipom podjetja, zavoda ali ustanove.
• Lahko se postavijo na sidro ali se vkopljejo.

> 6000 na povpraševanje

3000-6000 standard

KM-4 in SPI-1

Ø

standard

tip KM-5

– odvisno od višine izbranega kandelabra

opcija

KM-2 in SLV 450-11
22

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.

KM-5 in SPR1-p
23

Kandelabri Alu konusni

Vsi kandelabri skupine Rosa so oblikovani po skupini
standardov EN 40.
1.
2.

Aluminijasti konusni kandelabri so estetskega videza in vsestransko uporabni v
cestni infrastrukturi ter za dekorativno razsvetljavo ulic in mestnih jeder. Odlikuje
jih dolga življenjska doba in ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Proizvodnja je
skrbno nadzorovana in popolnoma neškodljiva okolju, zato veljajo za EKO izdelek.

3.

Konusno oblikovani kandelabri so izdelani iz aluminijevih cevi tipa EN AW6060, z dodanimi prirobnicami iz stisnjenih aluminijevih plošč tipa EN AW-5754.
Uporabljeni materiali in avtomatizirana proizvodnja, ki velja za edinstveno na
svetu, zagotavljajo izjemno kakovostne izdelke. Vsaka faza s patentom zaščitene
proizvodnje se natančno spremlja in nadzoruje, kar zagotavlja visoko kakovost
vsakega izdelka.

4.
5.
6.
7.

EN 40-1 - Stebri za razsvetljavo - Izrazi in definicije
EN 40-2 - Stebri za razsvetljavo - Splošne
zahteve in mere
EN 40-3-1 - Stebri za razsvetljavo - Načrtovanje
in preverjanje - Specifikacija karakterističnih
obremenitev in opozorila na EN 1991-1-4
oblikovanje baz in vplivanje na konstrukcijo ter 2-4
obremenitve vetra
EN 40-3-2 - Stebri za razsvetljavo - Oblikovanje in
preverjanje - Preverjanje s preskušanjem
EN 40-3-3 - Stebri za razsvetljavo - Projektiranje in
preverjanje - Preverjanje z izračuni
EN 40-6 - Aluminijasti stebri za razsvetljavo – zahteve
EN 40-5 - Jekleni stebri za razsvetljavo – zahteve

Anodizacija
Ker surov aluminij ni odporen na onesnaženo in agresivno okolje, ga je treba
dodatno zaščititi. Vsi aluminijasti kandelabri iz naše ponudbe so barvno anodizirani
(eloksirani). Pri postopku eloksiranja se na površini aluminija pojavi zaščitni oksidni
sloj debeline 20 μm, ki zagotavlja protikorozijsko zaščito, odporno na sol, vodo, kisli
dež in ostale okoljske spremembe. Izdelki so na voljo v desetih edinstvenih barvah,
možna pa je tudi dodatna kemijska posvetlitev.

Zgoraj navedeni standardi poleg številnih priporočil
določajo tudi metodo dovoljene obremenitve na
konstrukcijo kandelabra.
Pri izračunu dovoljene obremenitve na kandelabre so
upoštevani številni parametri, kot so: povprečna hitrost
vetra, kategorija vetrne cone lokacije, horizontalni
odklon in faktor oblike.

Barvna paleta:

Pasivna varnost

Natural C-0

Champagne C-32

Olive C-33

Browm C-34

Black C-35

Inox C-45

Grey CI-63

Graphite CI-65

Sledimo pričakovanim varnostnim zahtevam in za
primer pojava prometnih nesreč, zato so bili izvedeni
testi pasivne varnosti izdelkov v skladu s standardom
EN 12767 - Pasivna varnost podpornih konstrukcij za
cestno opremo - Zahteve in preskusne metode.

Green CI-75

Kot rezultat testiranja so aluminijasti kandelabri
podjetja Rosa pridobili certifikat o nespremenljivosti
lastnosti. Standardu EN 12767 tako ustrezajo vsi
aluminijasti kandelabri višine od 2 do 12 m, in sicer:
•
SAL in MAL od fi 114 do fi 225 mm na vkop
•
SAL in MAL od fi 114 do fi 225 mm na sidro

Anthracite CI-78

Zaščita z elastomerom
V ekstremnih primerih se lahko kot
dodatni zaščitni sloj spodnjega dela
kandelabra uporabi tudi elastomer. Vsi
kandelabri na vkop imajo standardno
nanesen elastomer do višine zemlje,
debeline od 0,7 mm do 1,0 mm s trdoto
90 sh. Po želji se lahko elastomer do
višine 35 mm nanese tudi na kandelabre
s sidrno ploščo. Površina elastomera se
dodatno pobarva/premaže z barvo, ki je
odporna na UV žarke. Nanos elastomera
je skladen s standardom EN-40.
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Skladno z standardom EN 12767 kandelabri zadostujejo funkcionalnim
zahtevam pasivne varnosti pri trku vozila po klasifikaciji 100 NE.

1. Kategorije glede na stopnjo absorpcije energije
HE – visoka stopnja absorpcije energije
LE – nizka stopnja absorpcije energije
NE – brez absorpcije energije
2. Stopnje varnosti potnikov
1, 2, 3 – podporne konstrukcije za večjo varnost
4 – neškodljive podporne konstrukcije

100 - preskusna hitrost udarca
NE - konstrukcija, ki ne absorbira energije
2 - stopnja varnosti potnikov
Aluminijasti kandelabri s pasivnim varnostnim razredom 100NE2
se lahko uporabljajo v cestni infrastrukturi, kjer je za gradnjo cest
potreben neenergetski faktor absorpcije. V primeru trčenja avtomobila
v drog bo vozilo nadaljevalo vožnjo z zmanjšano hitrostjo, kar bo
zmanjšalo posledice nesreče in izboljšalo varnost potnikov v vozilu.
25

Ø na dnu: 114–180 mm
Višina: 2,5–11,8 m
Material: cev: konus, aluminij, tip EN AW-6060
prirobnica: aluminij, tip EN AW-5754
Anodizacija: 10 barv, vsaka z možnostjo kemijske posvetlitve
Zaključek: brušen, eloksiran aluminij, možnost zaščite elastomera v barvi kandelabra
do višine 350 mm (druga višina na zahtevo kupca)
Premer vrha: ø60 mm
Montaža svetilke: neposredno na kandelaber oz. na konzolo

Na konusni kandelaber lahko namestite različne svetilke, ki jih lahko
izbirate na straneh 35-75 (dekorativne) in 88-95 (cestne).

2500-11800

Prikaz nekaj možnih kombinacij svetilk na konusnem kandelabru:

Ø114-Ø180

tip KKA1-SALxx

a

b

c

tip KKA1-SALxx

tip KKA1-SALxx

tip KKA1-SALxx

d

tip KKA1-SALxx

e

f

g

h

i

tip KKA1-SALxx

tip KKA1-SALxx

tip KKA1-SALxx

tip KKA1-SALxx

tip KKA1-SALxx

Opomba: ob naročilu je
potrebno obvezno navesti
višino in morebitne dodatne
zahteve (vetrna cona,
način postavitve ...)

Za dobavljive standardne
dimenzije in več
informacij se obrnite na
nas na info@atriva.si.
Izkušeni strokovnjaki in
visoko tehnološke naprave
omogočajo spremembe
in prilagoditve obstoječe
ponudbe vašim željam.

xx - oznaka za kandelaber določenih dimenzij in ostalih karakteristik (vkop, sidro, konzola, pritrjevanje svetilke ...)
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Ø na dnu: 120–180 mm/dekorativni; 176–180 mm/dvodelni
Višina: 3–9,4 m/dekorativni; 9–12 mm/dvodelni
Material: cev: konus, aluminij, tip EN AW-6060

Za dobavljive standardne dimenzije in več
informacij se obrnite na nas na
info@atriva.si. Izkušeni strokovnjaki in
visoko tehnološke naprave omogočajo
spremembe in prilagoditve obstoječe
ponudbe vašim željam.

prirobnica: aluminij, tip EN AW-5754
Anodizacija: 10 barv, vsaka z možnostjo kemijske posvetlitve
Zaključek: brušen, eloksiran aluminij, možnost zaščite elastomera v
barvi kandelabra do višine 350 mm (druga višina na
zahtevo kupca)
Montaža svetilke: neposredno na kandelaber ali konzolo kandelabra

Opomba: ob naročilu je potrebno obvezno
navesti višino in morebitne dodatne zahteve
(vetrna cona, način postavitve ...)

1460

1415

Ø60

Ø60

Ø60

Ø60

845
Ø60

Ø42
640

610

5500

5280

5500

5000

4000

4000

3000

4000

6000

Ø60

KKA6-SAL DL-10

tip
KKA2-SAL DP-31
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tip
tip
KKA3-SAL DP-42 KKA4-SAL DP-44

tip
KKA5-SAL DP-45

tip
KKA6-SAL DL-10

tip
KKA7-SAL DL-51

tip
KKA8-SAL DL-52
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Za dobavljive standardne dimenzije in več
informacij se obrnite na nas na
info@atriva.si. Izkušeni strokovnjaki in
visoko tehnološke naprave omogočajo
spremembe in prilagoditve obstoječe
ponudbe vašim željam.
Opomba: ob naročilu je potrebno obvezno
navesti višino in morebitne dodatne zahteve
(vetrna cona, način postavitve ...)

KKA12-SAL DL-1

1500, 2000, 2500

1025

Ø60

Ø60

1000

1500, 2000, 2500
Ø60

2250

Ø60

KKA14-SALxx

Ø60

Ø60

1300

Ø

20

400

25

0
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tip
KKA10-SAL DS-84

tip
KKA11-SAL DS-88

tip
KKA12-SAL DL-1

H: do 12000
5300, 5800, 6300, 6800 + 350

H: do 12000
5300, 5800, 6300, 6800 + 350

7000
5210

tip
KKA9-SAL DS-86

Ø120

9400
8500

8400

8160

7700

7350

Ø120

tip
KKA13-SALxx

tip
KKA14-SALxx

DVODELNI ALUMINIJASTI KANDELABER
Z UKRIVLJENO KONZOLO

DVODELNI ALUMINIJASTI KANDELABER
Z UKRIVLJENO KONZOLO
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Pregibni kandelabri
Ø na dnu: 176–180 mm
Višina: 4,5–11,5 m
Material: cev: konus, aluminij, tip EN AW-6060
prirobnica: aluminij, tip EN AW-5754
Anodizacija: 10 barv, vsaka z možnostjo kemijske posvetlitve
Zaključek: brušen, eloksiran aluminij, možnost zaščite elastomera v barvi
kandelabra do višine 350 mm (druga višina na zahtevo kupca)
Premer vrha: ø60 mm
Montaža svetilke: neposredno na kandelaber

Opomba: ob naročilu je potrebno obvezno navesti višino in
morebitne dodatne zahteve (vetrna cona, način postavitve ...)

Za dobavljive standardne dimenzije in
več informacij se obrnite na nas na
info@atriva.si. Izkušeni strokovnjaki in
visoko tehnološke naprave omogočajo
spremembe in prilagoditve obstoječe
ponudbe vašim željam.
CSA9/R
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Kandelabri Leseni

2000-5000

Kandelabri Leseni so skupaj s svetilkami tradicionalno izdelani izdelki vrhunske
kakovosti, ki z najsodobnejšimi tehnologijami zadostijo zahtevam osvetljevanja.

a

tip KL-1

b

tip KL-2

c

tip KL-1

d

tip KL-1

e

tip KL-1

f

tip KL-2

g

tip KL-3

h

tip KL-1

i

tip KL-3K

j

tip KL-3K

k

tip KL-1K

> 5000 na povpraševanje

• Izdelani so iz impregniranega lesa (lahko
kombinirano z aluminijem ali jeklom).
• Imajo dolgo življenjsko dobo.
• Višina je prilagojena željam in potrebam naročnika.
• Omogočajo več vrst različnih zgornjih
zaključnih elementov.
• Zagotavljajo možnost dodatnih nastavkov za zastave,
reklamne table ipd.
• Zagotavljajo možnost izvedbe z odtisom grba mesta,
logotipom podjetja, zavoda ali ustanove.
• Lahko se postavijo na sidro ali se vkopljejo.

Leseni kandelabri so klasični impregnirani leseni drogovi, ki se lepo podajo v zelena
okolja parkov in zelenic. Če jih želimo dodatno dekorirati, jih lahko kombiniramo
z jeklom. Leseni kandelabri lahko nosijo in vizualno dopolnjujejo različne svetilke,
izbira pa je odvisna od okolja in pričakovanj naročnika.

l

tip KL-4
standard

opcija

Opomba: skice/kombinacije svetilka – kandelaber
so simbolične. Lahko vam izdelamo izvedbe/
kombinacije po vaših željah.
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Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
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Svetilke
Na kandelabre Atriva lahko namestimo različne svetilke. Če je
potrebna večja osvetlitev ali pa je pomemben videz, se lahko svetilke
pritrdijo tudi s pestro paleto konzol.
Svetilke lahko na steber ali konzolo različnih oblik in velikosti
pritrdimo tako v stoječi kot viseči obliki. Na konzolo lahko pritrdimo
svetilke vseh vrst in oblik proizvodnega programa Atriva.

KS-2 in SGV 700-8

Opomba: prikaz nekaj možnih izvedb konzol za namestitev svetilk
36

KK-3 in SK-3
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Optični sistemi svetilk
Cilj vsake nove svetlobne postavitve je urediti človeku in okolju prijazno in
kakovostno razsvetljavo in obenem zagotoviti minimalno porabo električne energije.
Različne optične sisteme lahko vgradimo v svetilke iste oblikovne zasnove. Izbiramo
lahko namreč situaciji primerno optiko, ki usmeri svetlobo, kjer jo potrebujemo.
Najpogosteje uporabljeni optični sistemi so prikazani na desni.

M01
Izpolnjuje zahteve
svetlobno-tehničnega
razreda M za široke ceste.

P11
Izpolnjuje zahteve
svetlobno-tehničnega
razreda P.

M11
Izpolnjuje zahteve
svetlobno-tehničnega
razreda M za standardne
ceste z velikim razmaki
med drogovi.

F10
Izpolnjuje zahteve za
osvetljevanje širokih cest,
parkirišč in promenad.

M21
Izpolnjuje zahteve
svetlobno-tehničnega
razreda M za
standardne ceste.

F31
Izpolnjuje zahteve za
osvetljevanje zelo širokih
cest, parkirišč, trgov in
prehodov za pešce.

M31
Izpolnjuje zahteve
svetlobno-tehničnega
razreda M za ožje ceste.

M20
Izpolnjuje zahteve
svetlobno-tehničnega
razreda M za standardne
ceste z manjšimi razmaki
med drogovi.

KSM-2
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F11
Izpolnjuje zahtevo za
osvetlitev področja pred
svetilko kot npr. široka
dvorišča, skladišča, trgi
in velika parkirišča z
visokimi stebri.

A11
Izpolnjuje zahteve za
enakomerno osvetlitev
področja 360°
okoli svetilke.

Za konkretne primere se lahko uporabijo tudi drugi optični sistemi, ki ustrezajo optimalni osvetlitvi.
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Svetilke Klasik,
Retro in Roma

470/470

470/470

tip SK-1
KLASIK VISEČA

tip SK-2
KLASIK STOJEČA

SK-5/B
40

470/470

tip SK-3
RETRO STOJEČA

780

710

800

820

820

Ročno izdelane ulične svetilke Atriva Klasik, Retro in Roma s svojim videzom
gotovo pritegnejo poglede in polepšajo okolje. Z občutkom in smislom za estetiko so
izdelane kot viseče ali stoječe svetilke in skupaj z različnimi konzolami omogočajo
umestitev v prestižnejša okolja. So izdelki vrhunske kakovosti, ki z najsodobnejšimi
tehnologijami zadostijo zahtevam uličnega osvetljevanja.
Dekorativne ulične svetilke Atriva Klasik, Retro in Roma se ponašajo z brezhibnim
videzom, kakovostjo in dolgo življenjsko dobo.

470/470

425/425

tip SK-4
RETRO VISEČA

tip SK-5/B
ROMA STOJEČA

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.

SK-1

SK-3

Tehnične specifikacije:

Svetilke Atriva Klasik, Retro in Roma so izdelane v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/2007), kjer je
delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, 0 %.

• Ohišje: aluminij ali jeklo, vroče cinkano
• Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici
Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
(Klasik, Retro)
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do
+50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s
PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–115 W
• Svetlobni tok: 1200–13800 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % –
ULOR = 0
• Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak
premera Ø60 ali 76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva

Končna obdelava je enaka drugim elementom. Z
modernimi tehnologijami osvetlitve omogočamo
varčnost in učinkovitost, daljinski nadzor, optični
sistem za poljubno usmeritev svetlobnega snopa in
odlično osvetljenost. Izdelki so na voljo v različnih
barvah svetlobe, omogočajo popolno zasenčenost pa
tudi druge individualne rešitve.

standard

opcija
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Svetilke Laterna

Tehnične specifikacije:
• Ohišje: aluminij
• Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici
Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do
+50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s
PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–115 W
• Svetlobni tok: 1200–13800 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % ULOR = 0
• Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak
premera Ø60 ali 76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva

470/470

470/470

tip SK-6
LATERNA VISEČA

tip SK-7
LATERNA STOJEČA

470/470

770

700

640

620

620

Svetilko Atriva Laterna odlikuje klasična oblika piramide in je izdelana kot stoječa ali
viseča svetilka. Izjemno dekorativno noto ji dajejo njena preprostost in čiste linije,
kar zagotavlja enostavno kombiniranje z modernim okoljem, ki ga želite popestriti s
kančkom nostalgije.

470/470

tip SK-8
LATERNA STOJEČA - P

tip SK-9
LATERNA STOJEČA - P

Svetilke Atriva LATERNA so izdelane v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 81/2007), kjer je delež svetlobnega
toka, ki seva navzgor, 0 %.

470/470

tip SK-10
LATERNA STOJEČA - P

Končna obdelava je enaka drugim elementom. Z
modernimi tehnologijami osvetlitve omogočamo
varčnost in učinkovitost, daljinski nadzor, optični
sistem za poljubno usmeritev svetlobnega snopa in
odlično osvetljenost. Izdelki so na voljo v različnih
barvah svetlobe, omogočajo popolno zasenčenost pa
tudi druge individualne rešitve.

Opomba: dimenzije se lahko delno prilagodijo

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.

standard

opcija

SK-6
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SK-8

SK-6
43

Svetilke Palčkova, Obla in
Goba klasik

Tehnične specifikacije:
• Ohišje: aluminij
• Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici
Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do
+50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s
PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–60 W
• Svetlobni tok: 1200–7200 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % ULOR = 0
• Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak
premera Ø60 ali 76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva

250/250

440

500

Svetilke Atriva Palčkova, Obla in Goba klasik
delujejo lahkotno in igrivo, kar jim daje
dodatno čarobnost. Posebej primerne so za
okolja, kjer želimo v ambient vnesti
pridih nostalgije.

200/200

tip SK-12
PALČKOVA-2

300/300

300/300

470

tip SK-14
PALČKOVA-2

tip SK-13
PALČKOVA-1

470

SK-12

Svetilke Atriva Palčkova, Obla in Goba klasik so
izdelane v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št.
81/2007), kjer je delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, 0 %.
Končna obdelava je enaka drugim elementom. Z
modernimi tehnologijami osvetlitve omogočamo
varčnost in učinkovitost, daljinski nadzor, optični
sistem za poljubno usmeritev svetlobnega snopa in
odlično osvetljenost. Izdelki so na voljo v različnih
barvah svetlobe, omogočajo popolno zasenčenost pa
tudi druge individualne rešitve.

500

500

tip SK-11
PALČKOVA-1

450/450

450/450

tip SK-15
OBLA STOJEČA

tip SK-16
OBLA VISEČA

SK-12

450, 580

460, 580

standard

Opomba: dimenzije se lahko delno prilagodijo

SK-11
44

Ø380, Ø530

Ø380, Ø530

tip SK-17
GOBA KLASIK STOJEČA

tip SK-18
GOBA KLASIK VISEČA

opcija

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
45

Svetilke Standard
320

Svetilke Atriva Standard so nežnih in diskretnih linij,
zato se odlično zlijejo z okolico in popestrijo prostor,
ki ga urejate. Primerne so za vse vrste ulične in javne
razsvetljave. Izdelane so iz ročno litega aluminija.
Končna obdelava je enaka drugim elementom.

Svetilke Atriva Standard so izdelane v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja (Uradni
list RS, št. 81/2007), kjer je delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, 0 %.
Z modernimi tehnologijami osvetlitve
omogočamo varčnost in učinkovitost,
daljinski nadzor, optični sistem za
poljubno usmeritev svetlobnega snopa in
odlično osvetljenost. Izdelki so na voljo
v različnih barvah svetlobe, omogočajo
popolno zasenčenost pa tudi druge
individualne rešitve.

Ø500

tip SS-1
MALI ZVON, LITI

SS-2

360

Tehnične specifikacije:
•
•
•
•
•

Ø660

tip SS-2
VELIKI ZVON, LITI
SS-2

370

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ø500

tip SS-3
MALA KUPOLA, LITA

Ohišje: ročno liti aluminij
Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici Atriva ali po RAL
Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do +50 °C
Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s PMMA-lečami
Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
Priključna moč: 10–115 W
Svetlobni tok: 1200–13800 lm
Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
Zaščitni razred: I ali II
Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % - ULOR = 0
Montaža: na pripadajoči lok ali konzolo, komplet s kandelabrom Atriva

standard

420

SS-3

Ø600

SS-2
46

tip SS-4
VELIKA KUPOLA, LITA

opcija

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
47

Svetilke Goba – viseča

Svetilka Goba je dobavljiva v treh različnih velikostih in neomejeno veliko možnostih
različnega videza. Videz in oblika zgornjega dela se prilagaja različnim potrebam in
okusu naročnika.

tip SGV 380-3
GOBA VISEČA

tip SGV 380-4
GOBA VISEČA

Ø700

tip SGV 700-0
GOBA VISEČA

tip SGV 700-1
GOBA VISEČA

210

230

180

230

tip SGV 380-7
GOBA VISEČA

tip SGV 380-8
GOBA VISEČA

Ø530

Ø530

tip SGV 530-2
GOBA VISEČA

tip SGV 530-3
GOBA VISEČA

tip SGV 530-4
GOBA VISEČA

tip SGV 530-5
GOBA VISEČA

tip SGV 530-6
GOBA VISEČA

tip SGV 530-7
GOBA VISEČA

tip SGV 530-8
GOBA VISEČA

Ø700

Ø700

tip SGV 700-2
GOBA VISEČA

tip SGV 700-3
GOBA VISEČA

250

Ø700

Ø700

tip SGV 700-4
GOBA VISEČA

tip SGV 700-5
GOBA VISEČA

Ø700

tip SGV 700-6
GOBA VISEČA

300

Ø530

300

Ø530

300

Ø530

250

Ø530

170

Ø850

tip SGV 380-6
GOBA VISEČA

Ø380

Ø530

230

tip SGV 530-1
GOBA VISEČA

220

tip SGV 530-0
GOBA VISEČA

190

150
Ø530

tip SGV 380-5
GOBA VISEČA

Ø380

330

tip SGV 380-2
GOBA VISEČA

Ø380

280

tip SGV 380-1
GOBA VISEČA

Ø380

280

Ø380

230

Ø380

230

Ø380

210

Ø630

160

Ø380

190

tip SGV 380-0
GOBA VISEČA

140

100

130
Ø450

180

Svetilke Goba bodo z neomejenim številom kombinacij zagotovo očarale še tako
zahtevnega naročnika. Fuzija romantičnega in modernega v enem izdelku sta
zagotovilo, da svetilke lahko umestimo v vsako okolje.
Prašno barvano aluminijasto ohišje vrhunske kakovosti omogoča trajno kljubovanje
zunanjim vremenskim dejavnikom.

280

Svetilke Atriva Goba - viseča so izdelane v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/2007), kjer je delež svetlobnega
toka, ki seva navzgor, 0 %.

Ø700

Ø700

tip SGV 700-7
GOBA VISEČA

tip SGV 700-8
GOBA VISEČA

standard

opcija

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
48

49

Tehnične specifikacije:
• Ohišje: aluminij, ročno liti aluminij
• Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici
Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do
+50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod
• s PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–115 W
• Svetlobni tok: 1200–13800 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % ULOR = 0
• Montaža: na pripadajoči lok ali konzolo, komplet s
kandelabrom Atriva

SGV 530-6

SGV 530-8

SGV 700-8
SGV 700-8
50

SGV 530-8
51

Svetilke Zvon

400

370

145

280

315

Svetilke Atriva Zvon izžarevajo brezčasni šarm starih svetilk, ki ga najdemo v
zgodovinskih prikazih mestnih in trških jeder. Svetilke Zvon so priložnost za obnovo
razsvetljave z novimi tehnologijami in boljšo svetilno kakovostjo, ki pa bo vseeno
ohranila dušo prostora iz preteklosti.

Ø600

Ø600

tip SZ-1/T
SVETILKA ZVON

tip SZ-2/T
SVETILKA ZVON

tip SZ-3/T
SVETILKA ZVON

tip SZ-4
SVETILKA ZVON

tip SZ-5
SVETILKA ZVON

340

340

Ø560

380

Ø550

400

Ø550

Ø600

Ø580

Ø560

Ø560

tip SZ-6
SVETILKA ZVON

tip SZ-7/T
SVETILKA ZVON

tip SZ-8/R
SVETILKA ZVON OW1/R

tip SZ-9/R
SVETILKA ZVON OW2/R

SZ-8/R

SZ-5

Svetilke Atriva Zvon so izdelane v skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni
list RS, št. 81/2007), kjer je delež svetlobnega toka, ki
seva navzgor, 0 %.
Z modernimi tehnologijami osvetlitve omogočamo
varčnost in učinkovitost, daljinski nadzor, optični
sistem za poljubno usmeritev svetlobnega snopa in
odlično osvetljenost. Izdelki so na voljo v različnih
barvah svetlobe, omogočajo popolno zasenčenost pa
tudi druge individualne rešitve.

standard

opcija

SZ-5
52

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
53

Tehnične specifikacije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohišje: aluminij
Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici
Atriva ali po RAL, SZ-8/R in SZ-9/R – anodizirano
Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do
+50 °C
Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s
PMMA-lečami
Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
Priključna moč: 10–115 W
Svetlobni tok: 1200–13800 lm
Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
Zaščitni razred: I ali II
Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % ULOR = 0
Montaža: na pripadajoči lok ali konzolo, komplet s
kandelabrom Atriva
SZ-8/R in SZ-9/R IP66 za optični del in napajalnik

SZ-8/R
SZ-8/R
54

SZ-5
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Svetilke Kupola

Tehnične specifikacije:

Ø450

Ø450

Ø680

Ø680

tip SKU-1
SVETILKA KUPOLA

tip SKU-2
SVETILKA KUPOLA

Ø450

tip SKU-3
SVETILKA KUPOLA

360

360

360

360

Bistvena značilnost svetilk Atriva Kupola je tipična sferična oblika, ki jim daje
posebno nevsiljivo dekorativno moč, ki se lepo poda v različna okolja, predvsem pa v
mestna jedra, kjer se prepleta staro in novo.

Ø450

tip SKU-4
SVETILKA KUPOLA

• Ohišje: aluminij, ročno liti aluminij
• Dodatna zaščita: prašno barvano po
barvni lestvici Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %,
1–10 V, DALI, avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V,
50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od
–30 °C do +50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–
• 100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih
LED-diod s PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba
tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–115 W
• Svetlobni tok: 1200–13800 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70
oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je 0 % - ULOR = 0
• Montaža: na konzolo ali steber
standardno na krak premera Ø60 ali
76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.

SKU-3

SKU-3
56

Svetilke Atriva Kupola so izdelane v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja (Uradni
list RS, št. 81/2007), kjer je delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, 0 %.
Končna obdelava je enaka drugim
elementom. Z modernimi tehnologijami
osvetlitve omogočamo varčnost
in učinkovitost, daljinski nadzor,
optični sistem za poljubno usmeritev
svetlobnega snopa in odlično
osvetljenost. Izdelki so na voljo v
različnih barvah svetlobe, omogočajo
popolno zasenčenost pa tudi druge
individualne rešitve.

standard

opcija
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Svetilke Luna

tip SLS 380-5
LUNA STOJEČA

tip SLS 380-8
LUNA STOJEČA

420

190

140

420

190

190

190

190
220

220

370

tip SLS 380-7
LUNA STOJEČA

tip SLS 380-9
LUNA STOJEČA

Ø380

tip SLS 380-10
LUNA STOJEČA

Ø380

tip SLV 380-11
LUNA VISEČA

tip SLV 380-12
LUNA VISEČA

Ø450

Ø450

Ø450

Ø450

tip SLN 450-1
LUNA NATIK

tip SLN 450-2
LUNA NATIK

tip SLN 450-3
LUNA NATIK

tip SLS 450-4
LUNA STOJEČA

Ø450

tip SLS 450-5
LUNA STOJEČA

Ø450

tip SLS 450-6
LUNA STOJEČA

480

480

420

420

420

310

310

290

290

290

tip SLS 380-6
LUNA STOJEČA

Ø380

290

tip SLS 380-4
LUNA STOJEČA

Ø380

140

tip SLN 380-3
LUNA NATIK

Ø380

290

tip SLN 380-2
LUNA NATIK

Ø380

290

tip SLN 380-1
LUNA NATIK

Ø380

290

Ø380

290

Ø380

290

Ø380

290

Ø380

290

Ø380

290

190

190
220

190
220

190

190

190

Svetilke Luna so preprosto lepe in spominjajo na svetilke iz nekega prejšnjega
obdobja. Ob pogledu nanje nas nehote prevzame prijeten občutek nostalgije.
Svetilka Luna je dobavljiva v dveh velikostih, prilagodljiv spodnji del pa omogoča
končni videz po željah naročnika.

190

Svetilke Atriva Luna so izdelane v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/2007), kjer je delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, 0 %.
Končna obdelava je enaka drugim elementom. Z modernimi tehnologijami osvetlitve
omogočamo varčnost in učinkovitost, daljinski nadzor, optični sistem za poljubno
usmeritev svetlobnega snopa in odlično osvetljenost. Izdelki so na voljo v različnih
barvah svetlobe, omogočajo popolno zasenčenost pa tudi druge individualne rešitve.

Ø450

Ø450

Ø450

Ø450

Ø450

Ø450

tip SLS 450-7
LUNA STOJEČA

tip SLS 450-8
LUNA STOJEČA

tip SLS 450-9
LUNA STOJEČA

tip SLS 450-10
LUNA STOJEČA

tip SLV 450-11
LUNA VISEČA

tip SLV 450-12
LUNA VISEČA

standard

opcija

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
58
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Tehnične specifikacije:

SLN 450-3

SLV 450-11

SLV 450-12

SLN 380-1
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• Ohišje: aluminij, ročno liti aluminij
• Dodatna zaščita: prašno barvano po
barvni lestvici Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %,
1–10 V, DALI, avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V,
50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od
–30 °C do +50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–
• 100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih
LED-diod s PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba
tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–115 W
• Svetlobni tok: 1200–13800 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70
oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor je, 0 % - ULOR = 0
• Montaža: na konzolo ali steber
standardno na krak premera Ø60 ali
76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva

SLV 450-11
61

Svetilke Goba – stoječa

Svetilke Atriva Goba - stoječa so izdelane v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/2007), kjer je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, 0 %.
Končna obdelava je enaka drugim elementom. Z modernimi tehnologijami osvetlitve omogočamo
varčnost in učinkovitost, daljinski nadzor, optični sistem za poljubno usmeritev svetlobnega
snopa in odlično osvetljenost. Izdelki so na voljo v različnih barvah svetlobe, omogočajo popolno
zasenčenost pa tudi druge individualne rešitve.

100

420

150

150

150

600

600

370

370

420

100

100
260

100
260
150

tip SGS 380-10
GOBA STOJEČA

Ø530
Ø530

tip SGS 530-6
GOBA STOJEČA

tip SGS 530-7
GOBA STOJEČA

Ø530

Ø530

Ø530

tip SGS 530-8
GOBA STOJEČA

tip SGS 530-9
GOBA STOJEČA

tip SGS 530-10
GOBA STOJEČA

600

390
600

837
671

170

Ø530

600

tip SGS 530-5
GOBA STOJEČA

287

tip SGS 530-4
GOBA STOJEČA

150
520

Ø530

tip SGS 380-9
GOBA STOJEČA

170

tip SGN 530-3
GOBA NATIK

Ø380

170

tip SGN 530-2
GOBA NATIK

Ø380

390

Ø530

tip SGS 380-8
GOBA STOJEČA

170

tip SGN 530-1
GOBA NATIK

Ø530

Ø380

tip SGS 380-7
GOBA STOJEČA

170

Ø530

Ø380

tip SGS 380-6
GOBA STOJEČA

tip SGS 380-5
GOBA STOJEČA

150

tip SGS 380-4
GOBA STOJEČA

370
Ø380

Ø380

330

150

tip SGN 380-3
GOBA NATIK

100

100

Ø380

315

tip SGN 380-2
GOBA NATIK

150

tip SGN 380-1
GOBA NATIK

Ø380

150

Ø380

150

Ø380

220

100
220

100

100

100

Svetilke Goba bodo z neomejenim številom kombinacij prepričale tudi
najzahtevnejšega naročnika. Fuzija romantičnega in modernega videza v enem
izdelku sta zagotovilo, da svetilke lahko umestimo v prav vsako okolje. Zanimiv
končni videz svetilk dosežemo s prilagodljivimi spodnjimi deli. Svetilko lahko
namestimo na podstavek z eno, dvema, tremi ali več nogami, po želji naročnika pa
lahko ponudimo tudi druge načine izvedb.

Ø60
Ø608

tip SGS 608-2/R
GOBA STOJEČA
COSMO 2/R

Ø700

Ø60

tip SGS 700-6
GOBA STOJEČA

Ø700

tip SGS 700-7
GOBA STOJEČA

Ø700

tip SGS 700-8
GOBA STOJEČA

Ø700

tip SGS 700-9
GOBA STOJEČA

Ø700

tip SGS 700-10
GOBA STOJEČA

Ø680

tip SGS 680-3/R
GOBA STOJEČA
COSMO 3/R

standard

opcija

SGS 700-4
62

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
63

SGS 680-3/R

SGS 700-9

Tehnične specifikacije za Atriva Goba – stoječo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ohišje: aluminij, ročno liti aluminij
Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici Atriva ali po RAL
Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI, avtomatična redukcija
Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do +50 °C
Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s PMMA-lečami
Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
Priključna moč: 10–115 W
Svetlobni tok: 1200–13800 lm
Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
Zaščitni razred: I ali II
Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % - ULOR = 0
Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak premera Ø60 ali 76 mm oz.
komplet s pripadajočim kandelabrom Atriva

KM-2 in SGS 700-4

65

Svetilke Okrogla

93

60

Svetilke Atriva Okrogla so sodobne minimalistične oblike, zato jih lahko umestimo v
vsa okolja. Prašno barvano aluminijasto ohišje vrhunske kakovosti omogoča trajno
kljubovanje vremenskim vplivom. Glede na izkušnje in potrebe naročnikov jih
izdelujemo v treh različnih premerih s prilagodljivo višino. Svetilke Okrogla se lahko
namestijo na steno in kandelaber. Izjemno dekorativno delujejo v paru ali poljubno
nameščene na stebru.

SO 450-2
508
668
min 70

tip SO 508-4/R
OKROGLA VEGA1/R

185

Ø380

tip SO 380-1
OKROGLA ENOJNA

595

tip SO 508-5/R
OKROGLA VEGA2/R

Ø450

tip SO 450-1
OKROGLA ENOJNA

60

tip SO 450-2
OKROGLA DVOJNA

tip SO 450-3
OKROGLA ZIDNA

min 80

160

tip SO 380-3
OKROGLA ZIDNA

min 70

508

tip SO 380-2
OKROGLA DVOJNA

508
Ø530

tip SO 530-1
OKROGLA ENOJNA

650

555

tip SO 508-6/R
OKROGLA VEGA3/R

tip SO 530-2
OKROGLA DVOJNA

tip SO 530-3
OKROGLA ZIDNA

standard
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Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
66

600

opcija

tip SO 600-7/R
OKROGLA CORONA/R
67

SO 450-3

Tehnične specifikacije za Atriva Okroglo:
• Ohišje: aluminij
• Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici
Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do
+50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s
PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–115 W
• Svetlobni tok: 1200–13800 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % ULOR = 0
• Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak
premera Ø60 ali 76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva
68

SO 380-3
SO 508-4/R
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Svetilke Pravokotna
Ročno izdelane svetilke Atriva Pravokotna so dekorativne, preproste in elegantne.
Primerne so za javno oziroma ulično razsvetljavo v modernejših okoljih. Brezhiben
minimalističen videz, kakovost in dolga življenjska doba so zagotovilo za
zadovoljnega naročnika.
Svetilko Atriva Pravokotna lahko oblikovno in dimenzijsko prilagodimo željam in
potrebam naročnika, tako da upoštevamo lokacijo in možnosti za primerno
umestitev v okolje.
Svetilke Atriva Pravokotna so izdelane v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/2007), kjer je delež svetlobnega
toka, ki seva navzgor, 0 %.
Končna obdelava je enaka drugim elementom. Z modernimi tehnologijami osvetlitve
omogočamo varčnost in učinkovitost, daljinski nadzor, optični sistem za poljubno
usmeritev svetlobnega snopa in odlično osvetljenost. Izdelki so na voljo v različnih
barvah svetlobe, omogočajo popolno zasenčenost pa tudi druge individualne rešitve.

190/820

tip SPR-1p
PRAVOKOTNA ENOJNA/P

190/820

tip SPR-2
PRAVOKOTNA ENOJNA

190/1640

190/1200

y: min 70

y: min 70

tip SPR-3p
PRAVOKOTNA DVOJNA/P

tip SPR-4
PRAVOKOTNA VISEČA

170

y

y
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SPR-05/R

405

tip SPR-05/R
PRAVOKOTNA ISKRA2/R

SPR-1p
standard

opcija

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
70
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Tehnične specifikacije za Atriva
Pravokotno:

SPR-2

SPR-4
72

SPR-1p (dvojna po naročilu)

• Ohišje: aluminij
• Dodatna zaščita: prašno barvano po
barvni lestvici Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %,
1–10 V, DALI, avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V,
50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV
standardno
• Temperaturno območje delovanja: od
–30 °C do +50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–
100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih
LED-diod s PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba
tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–115 W
• Svetlobni tok: 1200–13800 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70
oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je 0 % - ULOR = 0
• Montaža: na konzolo ali steber
standardno na krak premera Ø60 ali
76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva

SPR-1p
73

Svetilke Trikotna

370/650

tip STR-1
TRIKOTNA ENOJNA

min 70

min 70

min 70

Svetilke tipa Atriva Trikotna so zanimive in nekoliko drugačne, zaradi česar so
privlačne in izjemno dekorativne. Njene ravne linije se najlepše podajo v modernejša
okolja oziroma v okolja, kjer želimo doseči modernejši videz.
Svetilka Atriva Trikotna predstavlja osnovo, ki jo oblikovno in dimenzijsko
prilagodimo željam in potrebam naročnika, tako da upoštevamo lokacijo in možnosti
za primerno umestitev v okolje.

370/1300

650/300

tip STR-2
TRIKOTNA DVOJNA

tip STR-3
TRIKOTNA STENSKA

STR-1

Tehnične specifikacije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ohišje: aluminij
Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici Atriva ali po RAL
Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI, avtomatična redukcija
Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do +50 °C
Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s PMMA-lečami
Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
Priključna moč: 10–60 W
Svetlobni tok: 1200–7200 lm
Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
Zaščitni razred: I ali II
Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % - ULOR = 0
Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak premera Ø60 ali
76 mm oz. komplet s pripadajočim kandelabrom Atriva

STR-2

standard

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite
se domišljiji in naročite
unikaten izdelek po vaši želji.

opcija

STR-1
75

Svetilke Piramida

280

280

tip SPI-2
PIRAMIDA ENOJNA OK/V

320

350

280

240

320

350

350

tip SPI-3
PIRAMIDA ENOJNA KV/N

180

tip SPI-1
PIRAMIDA ENOJNA KV/V

240

350
320

tip SPI-4
PIRAMIDA ENOJNA OK/N

180

320

180

180

240

240

Futurističen videz in brezhibna izvedba sta poleg visoke kakovosti največja atributa
svetilke Atriva Piramida. Priporočamo jo za umestitev v modernejša okolja, kjer
želijo naročniki nekaj nevsakdanjega. Svetilka Atriva Piramida predstavlja osnovo,
ki jo oblikovno in dimenzijsko prilagodimo željam in potrebam naročnika, tako
da upoštevamo lokacijo in možnosti za primerno umestitev v okolje. Izjemno
dekorativno delujejo v paru ali poljubno nameščene na stebru.

350

SPI-2
350

350

350

280

Tehnične specifikacije:

tip SPI-5
PIRAMIDA DVOJNA KV/V

tip SPI-6
PIRAMIDA DVOJNA OK/V

tip SPI-7
PIRAMIDA DVOJNA KV/N

tip SPI-8
PIRAMIDA DVOJNA OK/N

Opomba: dimenzije se lahko
delno prilagodijo.

SPI-1 zidna
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Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.

• Ohišje: aluminij
• Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici
Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do
+50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s
PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–60W
• Svetlobni tok: 1200–7200 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % ULOR = 0
• Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak
premera Ø60 ali 76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva

SPI-1

standard

opcija
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Integrirane svetilke
Kandelaber in svetilka povezana v harmonično celoto predstavljata tako imenovano
integrirano svetilko. Ta deluje izjemno kompleksno, moderno in elegantno,
zaradi česar je vsestransko uporabna. Integrirane svetilke so odlična izbira za
okolje, ki kliče po elementih čistih linij brez vpadljivih detajlov. Uporabljajo se pri
osvetljevanju mestnih jeder, parkov, poti, okolice športnih objektov in ploščadi ter
izobraževalnih in kulturnih ustanov. Integrirane svetilke so tudi zelo primerna izbira
za osvetlitev in dekoracijo stanovanjskih hiš in vrtov.

po naročilu

200

Ø200

68

0

800-200

0

68

400-100

400-1000

400

0

0

400-100

400-100

y

0-4

00

300

2000-6000

0

20

y

y

y

38

y

y

200

200/200

Ø200

Ø

150/100

tip KSM-1
CEVASTA KVADRATNA

tip KSM-2
CEVASTA OKROGLA

tip KSM-3
PIRAMIDA

tip KSM-4/1
PRAVOKOTNA L

150/100

y: min 70

tip KSM-4/2
PRAVOKOTNA T DVOJNA

150/100

120/120

y: min 70

y: min 70

tip KSM-4-3
PRAVOKOTNA L DVOJNA

tip KSM-5
KVADRATNA L

200/100

150/100

y: min 70

y: min 70

tip KSM-6
PRAVOKOTNA L ŠIROKA

tip KSM-7
LOMLJENA TRIKOTNA

x

z

x

y: min 70

tip KSM-8
SVETILKA U
standard

opcija

Opomba: dimenzije se lahko delno prilagodijo, odvisne so od višine
in želenega izgleda izbrane svetilke
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Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
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Tehnične specifikacije:
• Izdelane so iz visokokakovostnih materialov
(aluminij ali pocinkano jeklo)
• Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici
Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Možne barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do
+50 °C
• Življenjska doba: od 50.000-100.000ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s
PMMA-lečami
• Različni optični sistemi-svetloba tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–115 W
• Svetlobni tok: 1200–13800 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % ULOR = 0
• Zagotavljajo možnost izvedbe z odtisom grba mesta,
logotipom podjetja, zavoda ali ustanove.
• Lahko se postavijo na sidro ali se vkopljejo.

KSM-4/2

KSM-2

KSM-4/3
80

po naročilu

KSM-6

KSM-1
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ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000K

ZPSO ROSA 215530/6/A Flexi 24W 5000K A
ZPSO
ROSA 214134/6/T2 Vega 60W 5000K T2 1xCree XP-L 60WZPSO
5000K
ZPSO
ROSA 214134/6/ME Vega 60W 5000K ME 1xCree XP-L 60W
5000K
ROSA 214134/6/T3 Vega 60W 5000K T3 1xCree XP-L 60W 5000K
ZPSO ROSA 214134/6/DW Vega 60W 5000K DW 1xCree XP-L 60W
5000K

DW

Integrirane svetilke Rosa so izdelane iz aluminija in barvno anodizirane. Anodizacija
zagotavlja brezhiben videz in dolgo življenjsko dobo brez posebnega vzdrževanja.
Integrirane svetilke Rosa bodo povsem zadovoljile uporabnika, ki ga privlačita
minimalizem in eleganca.

ME

cd/klm
cd/klm
C0 - C180

C0 - C180

1220
1840

C90 - C270

800

800

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

A — asimetrična

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

C90 - C270

760

S — simetrična

ZPSO ROSA 215530/6/S Flexi 24W 5000K S 1xCree XP-L 24W 5000K Flex

cd/klm
C0 - C180

660

1080

920

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

T3

T2

4000, 5000

4000, 5000, 7000, 8000

4000, 5000, 7000, 8000

5000

5000

3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000

5000 (6000, 7000, 8000)

5000

5000

Ø300

tip KSM-10/R
ENOJNA DROP/R

tip KSM-11/R
DVOJNA DROP/R

tip KSM-12/R
ISKRA1/R

tip KSM-13/R
CUT/R

tip KSM-14/R
CORE/R

tip KSM-15/R
STICK/R

tip KSM-16/R
BEAM1/R

tip KSM-17/R
BEAM2/R

tip KSM-18/R
FLEXI/R

optika: A, S
moč: do 48 W

optika: A, S
moč: 2×48 W

optike: DW, ME, T2, T3, SP
moč: do 36 W

optike: DW, ME, T2, T3
moč: do 72 W

optike: DW, ME, T2, T3
moč: do 48 W

optike: DW, ME, T2, T3
moč: do 55 W

optike: DW, ME, T2, T3
moč: do 72 W

optike: DW, ME, T2, T3
moč: do 72 W

optike: DW, ME, T2, T3
moč: do 48 W

Opomba: dobavljiva temperatura svetlobe: 2700 K, 3500 K, 4000 K in 5000 K, IP66 za
optični del in napajalnik
82

Za dobavljive standardne dimenzije in več informacij se
obrnite na nas na info@atriva.si. Izkušeni strokovnjaki
in visoko tehnološke naprave omogočajo spremembe in
prilagoditve obstoječe ponudbe vašim željam.
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KSM-10/R

KSM-13/R

KSM-12/R
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KSM-18/R

KSM-13/R

KSM-15/R dvojna
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Integrirane nizke svetilke
Nizke vrtne svetilke so idealna izbira za diskretno osvetlitev parkov in ostalih
zelenih površin, kjer želimo ohraniti romantično vzdušje, kljub temu pa moramo
zagotoviti ustrezno varnost obiskovalcev. Nizke svetilke so zelo primerne za
osvetlitev parkov, vrtov in kampov, kjer ne potrebujemo ali ne želimo preveč
svetlobe, potrebujemo pa vsaj minimalno osvetlitev, ki ni moteča za goste, ki
iščejo počitek v pomirjujoči poltemi. Nizke vrtne svetilke so tudi lep okras vsake
individualne hiše ali poslovne stavbe. Njihov videz lahko prilagodimo okolici in
željam naročnika.

300-600

Ø

x

300-600

x

700-1500

x

y

120 120

tip KSM-1N
CEVASTA KVADRATNA NIZKA

tip KSM-2N
CEVASTA OKROGLA NIZKA

tip KSM-4N
PRAVOKOTNA L NIZKA

tip KSM-5N
KVADRATNA L NIZKA

tip KSM-8N
SVETILKA U NIZKA

Opomba: dimenzije se lahko delno prilagodijo

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se
domišljiji in naročite unikaten
izdelek po vaši želji.

po naročilu

KSM-2N

standard

opcija

KSM-1N
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po naročulu

po naročilu
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Svetilke –
kandelabri Korten
Korten (Corten) je na korozijo odporno jeklo. Ko je korten izpostavljen atmosferskim
vplivom, kot tudi vsako drugo navadno konstrukcijsko jeklo, najprej tvori tanek sloj
rje. Vendar pa baker in fosfor, ki sta mu dodana, tvorita v stiku z zrakom oksidativni
sloj – rjo, ki stabilizira in prepreči nadaljnjo oksidacijo pločevine.
Izdelki iz kortena (cortena) ne potrebujejo nikakršnega poznejšega vzdrževanja.
S tem dosežemo dolgotrajno ekonomičnost. Poleg uporabne ima tudi izjemne
estetske prednosti, saj s svojo patino daje edinstven, naraven in žlahten videz.
Svetilke iz kortena (cortena) se zaradi svojih prednosti in videza vse pogosteje
uporabljajo v arhitekturnih, interiernih in krajinskih rešitvah ulične in javne opreme.

400-1200

b

400-1200

a

400-1200

400-1200

b

b

2500-6000

po naročilu

300-600

300-600 b

300-60

0 b

300-600 b

700-1500

a

standard
KC-2

a

tip KC-1

a

tip KC-1N

a

tip KC-2

a

tip KC-2N

a

tip KC-3

a

tip KC-3N

a

tip KC-4

a

tip KC-4N

opcija

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.
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Tehnične specifikacije:
• Ohišje: korten
• Dodatna zaščita: prašno barvano po barvni lestvici
Atriva ali po RAL
• Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
• Barve svetlobe: 3000 K, 4000 K
• Možnosti regulacije: redukcija 50 %, 1–10 V, DALI,
avtomatična redukcija
• Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
• Prenapetostna zaščita: 10 kV standardno
• Temperaturno območje delovanja: od –30 °C do
+50 °C
• Življenjska doba: od 50.000–100.000 ur
• Kombinacija energetsko učinkovitih LED-diod s
PMMA-lečami
• Različni optični sistemi – svetloba tam, kjer je potrebna
• Priključna moč: 10–115 W
• Svetlobni tok: 1200–13800 lm
• Indeks barvne reprodukcije: CRI>70 oz. 80
• Zaščitni razred: I ali II
• Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je 0 % ULOR = 0

KC-3N

KC-4N
po naročilu
90

po naročilu
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Cestne svetilke
Cestna svetilka Atriva Iskra 1 – tip CSA6/R

Cestna svetilka Atriva Ursa 1 – tip CSA7/R

Cestna svetilka Atriva Ursa 2 – tip CSA8/R

Cestna svetilka Atriva Cuddle 1 – tip CSA9/R

Uporaba: mestne ceste, stanovanjske ulice, parki,

Uporaba: pešpoti, parkirišča, hitre ceste, avtoceste,

Uporaba: pešpoti, parkirišča, hitre ceste, avtoceste,

pešpoti, kolesarske steze ...
Namestitev: Na konzolo z zaključkom ø60 x 90 mm
Zaščita: IP 66 za optični del in napajalnik
Material: eloksiran aluminij
Barva: inox/črna
Optični sistem: PMMA-optika
Število LED: 12
Pričakovana življenjska doba: L90F10 - 50 000 ur,
L80F20 - 100 000 ur
CRI: za 4000 K, 5000 K > 70, za 3500 K > 80
Vhodna napetostna frekvenca: 50/60 Hz
Faktor moči: ≥ 0,95
Moč: 20-36 W

mestne ceste ...
Namestitev: Na kandelaber z zaključkom ø60 x 95 mm
Zaščita: IP 66 za optični del in napajalnik
Material: eloksiran aluminij
Barva: inox/črna
Optični sistem: PMMA-optika
Število LED: 24 ali 48
Pričakovana življenjska doba: L90F10 - 50 000 ur,
L80F20 - 100 000 ur
CRI: za 4000 K, 5000 K > 70, za 3500 K > 80
Vhodna napetostna frekvenca: 50/60 Hz
Faktor moči: ≥ 0,95
Moč: 20-144 W

mestne ceste ...
Namestitev: Na kandelaber z zaključkom ø60 x 95 mm
Zaščita: IP 66 za optični del in napajalnik
Material: eloksiran aluminij
Barva: inox/črna
Optični sistem: PMMA-optika
Število LED: 24 ali 48
Pričakovana življenjska doba: L90F10 - 50 000 ur,
L80F20 - 100 000 ur
CRI: za 4000 K, 5000 K > 70, za 3500 K > 80
Vhodna napetostna frekvenca: 50/60 Hz
Faktor moči: ≥ 0,95
Moč: 20-144 W

Uporaba: pešpoti, parkirišča, hitre ceste, avtoceste,
mestne ceste …
Namestitev: Na kandelaber z zaključkom ø60 x 100 mm
Zaščita: IP 66 za optični del in napajalnik
Material: eloksiran aluminij
Barva: inox/črna
Optični sistem: PMMA-optika
Število LED: 24 ali 48
Pričakovana življenjska doba: L90F10 - 50 000 ur,
L80F20 - 100 000 ur
CRI: za 4000 K, 5000 K > 70, za 3500 K > 80
Vhodna napetostna frekvenca: 50/60 Hz
Faktor moči: ≥ 0,95
Moč: 20-144 W

Možnost priključitve na zunanji krmilni sistem preko
analognega signala 1-10 V.

Možnost priključitve na zunanji krmilni sistem preko
analognega signala 1-10 V.

Možnost priključitve na zunanji krmilni sistem preko
analognega signala 1-10 V.

Možnost priključitve na zunanji krmilni sistem preko
analognega signala 1-10 V.

DW

ME

ZPSO ROSA 213230/3 Iskra LED 24W 5000K DW 1xCree XT-E 24W 5000K
ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K ME 1xCree XT-E 24W 5000K

DW

ME

ZPSO ROSA 213230/3 Iskra LED 24W 5000K DW 1xCree XT-E 24W 5000K
ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K ME 1xCree XT-E 24W 5000K

DW

ME

ZPSO ROSA 213230/3 Iskra LED 24W 5000K DW 1xCree XT-E 24W 5000K
ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K ME 1xCree XT-E 24W 5000K

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000K
ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

T2

C90 - C270

T3

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000KZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T3 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

T2

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

T3

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000KZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T3 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

T2

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

T3

DW

ME

ZPSO ROSA 213230/3 Iskra LED 24W 5000K DW 1xCree XT-E 24W 5000KZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K ME 1xCree XT-E 24W 5000K

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

T2

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

T3

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000KZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T3 1xCree XT-E 24W 5000K

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000KZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T3 1xCree XT-E 24W 5000K

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

SP

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K SP 1xCree XT-E 24W 5000K

cd/klm
C0 - C180

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180
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C90 - C270

C90 - C270
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Cestna svetilka Atriva Iskra 1P – CSA10/R
za prehode za pešce

Cestna svetilka Atriva Iskra 2P – CSA11/R
za prehode za pešce

Uporaba: Prehodi za pešce
Namestitev: Na konzolo z zaključkom ø60 x 90/80 mm
Zaščita pred vdorom vode in prahu: IP 66 za optični del

Uporaba: Prehodi za pešce
Namestitev: Na konzolo z zaključkom ø60 x 90/80 mm
Zaščita pred vdorom vode in prahu: IP 66 za optični del

in napajalnik
Material: eloksiran aluminij
Barva: inox/črna
Optični sistem: PMMA-optika
Število LED: 12
Pričakovana življenjska doba: L90F10 - 50 000 ur,
L80F20 - 100 000 ur
CRI: za 4000 K, 5000 K > 70, za 3500 K > 80
Vhodna napetostna frekvenca: 50/60 Hz
Faktor moči: ≥ 0,95
Moč: 20-36 W

in napajalnik
Material: eloksiran aluminij
Barva: inox/črna
Optični sistem: PMMA-optika
Število LED: 12
Pričakovana življenjska doba: L90F10 - 50 000 ur,
L80F20 - 100 000 ur
CRI: za 4000 K, 5000 K > 70, za 3500 K > 80
Vhodna napetostna frekvenca: 50/60 Hz
Faktor moči: ≥ 0,95
Moč: 20-36 W

Možnost priključitve na zunanji krmilni sistem preko
analognega signala 1-10 V.

Možnost priključitve na zunanji krmilni sistem preko
analognega signala 1-10 V.

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000K

ZPSO ROSA 213230/6 Iskra LED 24W 5000K T2 1xCree XT-E 24W 5000K

P –asimetrična
distribucija
za ceste s
prometom na
desni strani

P –asimetrična
distribucija
za ceste s
prometom na
desni strani

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 1xCree XP-L Iskra 36W 5000

cd/klm
C0 - C180

ZPSO ROSA 219032/6/L Iskra LED P 36W 5000K L 1xCree XP-L Iskra 36W 5000

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

L – asimetrična
distribucija
za ceste s
prometom na levi
strani

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P 1xCree XP-L Iskra 36W 5000

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

C90 - C270

ZPSO ROSA 219032/6/L Iskra LED P 36W 5000K L 1xCree XP-L Iskra 36W 5000

cd/klm
C0 - C180

C90 - C270

cd/klm
C0 - C180

L – asimetrična
distribucija
za ceste s
prometom na levi
strani

CSA10P/R

C90 - C270

C90 - C270

Opomba: kot izdelave 0-5°

Primer osvetlitve Atriva Iskra 1P
H - višina: 5m
W - širina prehoda: 4m
S - širina ceste: 7m

Primer osvetlitve Atriva Iskra 2P
H - višina: 5m
W - širina prehoda: 4m
S - širina ceste: 7m

CSA11P/R
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Cestne svetilke
Cestna svetilka Atriva 2 – tip CSA2/T

Cestna svetilka Atriva 3 – tip CSA3/T

IP 66 | IK 09 | Class I | Class II | CE

IP 66 | IK 09 | Class I | CE

Moč svetilke: 10 W – 70 W, možna solarna izvedba do

Moč svetilke: 71 W – 135 W
Dimenzija: 565 x 330 mm

moči 35 W.
Dimenzija: 535 x 260 mm

Cestna svetilka Atriva 4 – tip CSA4/T

Cestna svetilka Atriva 5 – tip CSA5/T

IP 66 | IK 09 | Class I | CE

IP 66 | IK 09 | Class I | CE

Moč svetilke: 136 W – 220 W
Dimenzija: 665 x 381 mm

Moč svetilke: 221 W – 315 W
Dimenzija: 864 x 455 mm

Tehnične specifikacije:
Barva svetlobe: 3000 K, 4000 K, 5000 K
Svetlobni izkoristek: do 133 lm/W (4000 K, 700 mA),
do 126 lm/W (3000 K, 700 mA)
Optični sistemi: M01, M11, M21, M31, M20, P11, F10, F31, F11, A11
(prikaz na str. 37). Možne individualne rešitve s kombinacijami
optičnih sistemov.
Regulacija:
• brez regulacije; s 50 % redukcijo s krmilnim vodom;
• s 50 % redukcijo brez krmilnega voda;
• z večstopenjsko redukcijo brez krmilnega voda;
• DALI regulacija;
• brezžična regulacija;
• Nema Socket.
Napetostno območje: 220-240 V, 50-60 Hz
Prenapetostna zaščita: 10kV standardno
Temperaturno območje delovanja: -30°C do +50°C
Življenjska doba: min. 100 000 ur (L80/B10)
Material:
• ohišje: tlačno liti aluminij v barvi RAL 7024;
• zaščitni pokrov: tlačno liti aluminij in kaljeno steklo.
Montaža:
• standardno na steber ali krak premera Ø60 mm; Ø76 mm po naročilu;
• nastavljiv kot svetilke serijsko.
Vzdrževanje: zaradi modularne zgradbe možna menjava optičnega dela
in menjava električnega sklopa brez uporabe orodja.

CSA2/T
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Solarne svetilke
Integrirana solarna svetilka Atriva 30 W –
tip SOLC1/T

Integrirana solarna svetilka Atriva 40 W –
tip SOLC2/T

Integrirana solarna svetilka Atriva 60W –
tip SOLC3/T

Integrirana solarna svetilka Atriva 80W –
tip SOLC4/T

Certifikati: CE, EMC, ROHS, IP66.

Certifikati: CE, EMC, ROHS, IP66.

Certifikati: CE, EMC, ROHS, IP66.

Certifikati: CE, EMC, ROHS, IP66.

Monokristalni solarni panel: moč 30 W, izjemno visok
izkoristek/m^2, polnjenje tudi pri indirektni svetlobi.
LED modul: Bridgelux, 30 W, možna barva svetlobe
3500-6500 K, min življenjska doba več kot
50 000 ur, 160 lm/W.
Baterija: CATL LiFePO4, kapaciteta 160 Wh, ki
zagotavlja delovanje tudi v primeru več zaporednih
deževnih dni. Svetilka ponoči sama reducira moč, da
zagotavlja daljše delovanja, v primeru gibanja pa se
moč poveča na 100 %.
Cikli polnjenja: 2000 ciklov 100 % DOD, 3000 ciklov
80 % DOD, 8000 ciklov 55 % DOD
Teža: 11,5 kg.
Dimenzija: 700*300*50 mm.
Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak
premera Ø60 ali 76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva. Možnost nastavitve naklona svetilke.

Monokristalni solarni panel: moč 40 W, izjemno visok
izkoristek/m^2, polnjenje tudi pri indirektni svetlobi.
LED modul: Bridgelux, 40 W, možna barva svetlobe
3500-6500 K, min življenska doba več kot 50 000 ur,
160 lm/W (izjemno visok izkoristek).
Baterija: CATL LiFePO4, izjemna kapaciteta 192 Wh,
ki zagotavlja delovanje tudi v primeru več zaporednih
deževnih dni, več kot 5000 ciklov polnjenja. Svetilka
ponoči sama reducira moč, da zagotavlja daljše
delovanja, v primeru gibanja pa se moč poveča na 100 %.
Cikli polnjenja: 2000 ciklov 100 % DOD, 3000 ciklov
80 % DOD, 8000 ciklov 55 % DOD
Teža: 13 kg.
Dimenzija: 890*300*50 mm.
Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak
premera Ø60 ali 76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva. Možnost nastavitve naklona svetilke.

Monokristalni solarni panel: moč 60 W, izjemno visok

Monokristalni solarni panel: moč 80 W, izjemno visok
izkoristek/m^2, polnjenje tudi pri indirektni svetlobi.
LED modul: Bridgelux, 80 W, možna barva svetlobe
3500-6500 K, min življenska doba več kot 50 000 ur,
160 lm/W (izjemno visok izkoristek).
Baterija: CATL LiFePO4, izjemna kapaciteta 384 Wh,
ki zagotavlja delovanje tudi v primeru več zaporednih
deževnih dni, več kot 5000 ciklov polnjenja. Svetilka
ponoči sama reducira moč, da zagotavlja daljše
delovanja, v primeru gibanja pa se moč poveča na 100 %.
Cikli polnjenja: 2000 ciklov 100 % DOD, 3000 ciklov
80 % DOD, 8000 ciklov 55 % DOD
Teža: 18 kg.
Dimenzija: 1200*432*73 mm.
Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak
premera Ø60 ali 76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva. Možnost nastavitve naklona svetilke.

izkoristek/m^2, polnjenje tudi pri indirektni svetlobi.
LED modul: Bridgelux, 60W, možna barva svetlobe
3500-6500 K, min življenska doba več kot 50 000 ur,
160 lm/W (izjemno visok izkoristek).
Baterija: CATL LiFePO4, izjemna kapaciteta 275 Wh,
ki zagotavlja delovanje tudi v primeru več zaporednih
deževnih dni, več kot 5000 ciklov polnjenja. Svetilka
ponoči sama reducira moč, da zagotavlja daljše
delovanja, v primeru gibanja pa se moč poveča na 100 %.
Cikli polnjenja: 2000 ciklov 100 % DOD, 3000 ciklov
80 % DOD, 8000 ciklov 55 % DOD
Teža: 14,5 kg.
Dimenzija: 890*432*73 mm.
Montaža: na konzolo ali steber standardno na krak
premera Ø60 ali 76 mm oz. komplet s pripadajočim
kandelabrom Atriva. Možnost nastavitve naklona svetilke.

pogled od zgoraj

pogled od spodaj
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Industrijske svetilke

Industrijska svetilka Atriva – tip IND3/T
Cerfitikati:

svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 220-240V
Prenapetostna zaščita: 4KV
Temperaturno območje delovanja: od -30 do +60 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L90B20>50 000
Material: Ohišje – hladno kovani aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 80 ALI 90
Izkoristek: 130 Lm/W
IP65 IK08
Možnost optike: 60°/90°/120°

Odločitev glede izbire in izvedbe industrijske razsvetljave izhaja iz tehnološkega
procesa, ki mu mora slediti, pomembna pa je tudi stropna konstrukcija objekta.
Pri osvetljevanju industrijskih hal se priporoča uporaba svetilk z velikim svetlobnim
izkoristkom (kar zagotavlja LED-tehnologija), posebno pozornost pa je treba
nameniti izbiri svetilk z ustreznimi tehničnimi specifikacijami (IP-zaščita, kemijski
vplivi iz okolja, temperatura okolice itd.)
Glede na potrebe in vrsto proizvodnega objekta, lahko izberete tudi ustrezno
krmiljenje razsvetljave (s senzorji gibanja oz. prisotnosti, krmiljenje v odvisnosti od
dnevne svetlobe), s katerim prihranimo del energije.

Industrijska svetilka Atriva – tip IND1/T
Cerfitikati:

Moč: 60, 100, 150, 200 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: Nichia 757
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne

Moč: 100, 120, 150, 200 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: Philips 2D
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne

Industrijska svetilka Atriva – tip IND4/T
Cerfitikati:

svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 100-277 V
Prenapetostna zaščita: 6 KV
Temperaturno območje delovanja: od -40 do +70 °C
Življenska doba: min. 100 000 ur L90B10>64 000
Material: Ohišje – tlačno lit aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 80 ALI 90
Izkoristek: 130 ali 150 Lm/W
IP65 IK08
Možnost optike: 120°

Moč: 100, 120, 150, 200 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: Philips 2D
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne
svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 100-277 V
Prenapetostna zaščita: 4KV
Temperaturno območje delovanja: od -40 do +70 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L90B20>50 000
Material: Ohišje – hladno kovani aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 70 ALI 80,90
Izkoristek: 130 Lm/W
IP65 IK08
Možnost optike: 60°/90°/120°

Industrijska svetilka Atriva – tip IND2/T
Cerfitikati:

Moč: 60, 100, 150, 200 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: CREE JK 3030
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne
svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 100-277 V
Prenapetostna zaščita: 6 KV
Temperaturno območje delovanja: od -40 do +70 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L90B10>50 000
Material: Ohišje – tlačno lit aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 80 ALI 90
Izkoristek: 130 ali 150 Lm/W
IP65 IK08
Možnost optike: 60°/90°/120°
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Industrijska svetilka Atriva – tip IND5/T
Cerfitikati:

Moč: 60, 100, 150, 200 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: CREE JK 3030
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne
svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 100-277 V
Prenapetostna zaščita: 6 KV
Temperaturno območje delovanja: od -40 do +70 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L90B10>50 000
Material: Ohišje - aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 80 ALI 90
Izkoristek: 130 Lm/W
IP65 IK10
Možnost optike: 80°/110°
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Reflektor Atriva – tip REF1/T
Cerfitikati:

Industrijska svetilka Atriva – tip IND7/T
Moč: 100, 150, 200, 240, 300 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: CREE JK3030
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne

Cerfitikati:

svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 100-277 V
Prenapetostna zaščita: 6 KV
Temperaturno območje delovanja: od -40 do +50 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L90B10>50 000
Material: Ohišje – Hladno kovani aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 70 ALI 80,90
Izkoristek: 140 Lm/W
IP65 IK08 ALI IK10
Možnost optike: 20°/30°/60°/90°/
tip II/tip III/tip IV/tip V/P 50

svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 220-240V
Prenapetostna zaščita: 2 KV
Temperaturno območje delovanja: od -25 do +45 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L80B10>50 000
Material: Ohišje – aluminij in plastika
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 80
Izkoristek: 130 Lm/W
IP65 IK08
Možnost optike: 120°/160°

Industrijska svetilka Atriva – tip IND8/T

Reflektor Atriva – tip REF2/T
Cerfitikati:

Moč: 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: CREE JK 3030 ALI Philips
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne

Cerfitikati:

Industrijska svetilka Atriva – tip IND6/T
Moč: 50,100,150,200,250W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: Philips 2D
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne
svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 100-277 V
Prenapetostna zaščita: 6 KV
Temperaturno območje delovanja: od -40 do +70 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L90B10>50 000
Material: Ohišje – hladno kovani aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 80 ALI 90
Izkoristek: 120 Lm/W
IP65 IK08
Možnost optike: 30x90°/60x110°/
90x110°/25°/18°
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Moč: 20, 40, 60, 80 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: Bridgelux
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne
svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 220-240V
Prenapetostna zaščita: 2 KV
Temperaturno območje delovanja: od -30 do +50 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L80B10>50 000
Material: Ohišje – aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 80
Izkoristek: 100 ali 130 Lm/W
IP65 IK08
Možnost optike: 120°/160°

svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 100-277 V
Prenapetostna zaščita: 6 KV
Temperaturno območje delovanja: od -40 do +70 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L90B10>50 000
Material: Ohišje – tlačno lit aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 80 ALI 90
Izkoristek: 130 ali 150 Lm/W
IP65 IK08
Možnost optike: 120°

Cerfitikati:

Moč: 20, 40, 60 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: Bridgelux
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne

Industrijska svetilka Atriva – tip IND8/T
Cerfitikati:

Moč: 30 ,50 W
Barva svetlobe: 3000-6000 K
Led: Sanan
Regulacija: 1-10 V, senzor gibanja, senzor dnevne
svetlobe, DALI, Zigbee
Napetostno območje: AC 200-240V
Prenapetostna zaščita: 2 KV
Temperaturno območje delovanja: od -25 do +60 °C
Življenska doba: min. 50 000 ur L70B20>50 000
Material: Ohišje – aluminij
Montaža: nosilec ali lestenčni kavelj
CRI > 70 ALI 80,90
Izkoristek: 90-100 Lm/W ali
130 Lm/W
IP44 IK08
Možnost optike: 120°
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Urbana oprema – Korten
Korten (corten) je na korozijo odporno jeklo. Drugim vrstam jekla rja škodi,
na kortenu pa se ustvari rja fine strukture, ki material dodatno zaščiti. Tako se
življenjska doba v primerjavi z običajnim jeklom podaljša za 4 do 8-krat. V začetni
fazi procesa je barva rje svetlejša, z leti pa počasi temni, kar daje izdelkom iz kortena
dodaten čar.
Izdelki, izdelani iz kortena, ne potrebujejo poznejšega vzdrževanja. S tem dosežemo
dolgotrajno ekonomičnost. Poleg uporabne ima tudi izjemne estetske prednosti, saj s
svojo patino daje edinstven, naraven in žlahten videz.
Korten (corten) se zaradi svojih prednosti vse pogosteje uporablja v arhitekturnih,
krajinskih in interiernih rešitvah.

Park spominov Ptuj; kolumbarij

Opomba: izdelki po tipih so predstavljeni pri posameznih sklopih
urbane opreme – str.: 104-131

Doživljajski park Križevci; robniki in koš

Koroška cesta, Maribor; cvetlična korita, klopi korten

Koroška cesta, Maribor; cvetlična korita, klopi korten
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Celjski grad; klop korten

Park spominov Ptuj; vrata po naročilu, korten
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Urbana oprema – Klopi
Klopi so priljubljeno mesto za počitek in odmor na prostem, hkrati pa imajo
pomembno funkcijo pri urejanju vseh urbanih površin: parkov, sprehajališč, pešpoti,
športno rekreacijskih centrov na prostem, območij za druženje ter vseh javnih in
zasebnih objektov. Ponujamo pester nabor kovinskih, lesenih ali litih klopi
(z naslonom ali brez), ki niso samo funkcionalne, ampak so tudi izjemno lepe.
Za edinstvene projekte izdelujemo klopi po željah naročnika in jih stilsko dopolnimo
z drugimi elementi urbane opreme.

tip KL-03/T, klop PALERMO
noge: lito železo, prašno barvano
les: smreka ali tropski les

tip KL-04/B, klop BARCINO
noge: lito železo z epoksi temeljnim premazom, prašno barvano
les: tropski les obdelan s sredstvi, ki ščitijo pred
škodljivci, gobami in plesnijo

tip KL-01/T, klop KLASIK
noge: lito železo ali liti aluminij, prašno barvano
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les

tip KL-05/B, klop RODA
noge: lito železo z epoksi temeljnim premazom, prašno barvano
les: tropski les obdelan s sredstvi, ki ščitijo pred
škodljivci, gobami in plesnijo
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tip KL-02/T, klop FIRENCE

tip KL-06/T, klop ANCONA

noge: lito železo, prašno barvano
les: smreka ali tropski les

noge: lito železo, prašno barvano
les: smreka ali tropski les
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tip KL-07/T, klop SIENA

tip KL-11/B, klop MADRID

noge: lito železo, prašno barvano
les: smreka ali tropski les

noge: 8 mm jeklena pločevina zaščitena s črnim poliestrom
les: tropski les obdelan s sredstvi, ki ščitijo pred škodljivci, gobami
in plesnijo

tip KL-08/B, klop BRETAÑA
noge: lito železo z epoksi temeljnim premazom, prašno barvano
les: tropski les obdelan s sredstvi, ki ščitijo pred
škodljivci, gobami in plesnijo

tip KL-12/T, klop MODENA
noge: lito železo, prašno barvano
les: smreka ali tropski les

tip KL-09/B, klop NEOBARCINO
noge: liti aluminij z epoksi temeljnim premazom, prašno barvan
les: tropski les obdelan s sredstvi, ki ščitijo pred škodljivci,
gobami in plesnijo

tip KL-10/B, klop CITIZEN
noge: lito železo z epoksi temeljnim premazom, prašno barvano
les: tropski les obdelan s sredstvi, ki ščitijo pred
škodljivci, gobami in plesnijo
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tip KL-13/T, klop MILANO
noge: lito železo, prašno barvano
les: smreka ali tropski les

tip KL-14/B, klop DELTA XXI
noge: lito železo z epoksi temeljnim premazom, prašno barvano
les: tropski les obdelan s sredstvi, ki ščitijo pred
škodljivci, gobami in plesnijo

109

tip KL-19, klop BOKA

tip KL-15, klop FERAL 1

noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano ali korten
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
možnost: z naslonom ali brez

noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano ali korten
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
Oblikovanje: Zeloa

tip KL-16, klop FERAL 2
noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano ali korten
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
možnost: z naslonom ali brez

noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano ali korten
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
možnost: z naslonom ali brez

tip KL-17, klop BEND 1

tip KL-21, klop ALFA

noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
možnost: z naslonom ali brez

noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
možnost: z naslonom ali brez

tip KL-18, klop BEND 2
noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
možnost: z naslonom ali brez
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tip KL-20, klop LIRA

tip KL-22, klop DOLGA
noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano ali korten
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
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a

b

tip KL-26, klop JOGA 1
noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano ali korten
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
c

d

tip KL-23, klop POET 1
noge: liti aluminij, prašno barvan
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
možnost: z naslonom ali brez

tip KL-27, klop JOGA 2
noge: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano ali korten
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les

a

b

c

d

tip KL-24, klop POET 2
noge: liti aluminij, prašno barvan
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
možnost: z naslonom ali brez

a

c

b

d

tip KL-25, klop MODERN
noge: liti aluminij, prašno barvan
les: smreka, sibirski macesen ali tropski les
možnost: z naslonom ali brez
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tip KL-28/B, klop CITY
noge: vroče cinskano in prašno barvano jeklo
naslonjalo in sedišče: vroče cinkano in prašno barvano jeklo,
zaščiteno z epoksidnim premazom in poliestrskim lakom

tip KL-29/B, klop GOTEBORG
noge, naslonjalo in sedišče: tropski les obdelan s sredstvi, ki
ščitijo pred škodljivci, gobami in plesnijo
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Ponudba klopi Atriva se nenehno dopolnjuje. Delamo z materiali, ki se stilsko ujemajo s prostorom
in ostalo opremo okolja, ki ga opremljamo. Za posebne projekte nudimo tudi klopi in druge izdelke
iz lesa in betona, v dimenziji po želji kupca. Izdelki iz betona se lahko dodatno obdelajo (štokanje,
brušenje, pranje, peskanje …)

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po
vaših željah.
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KL-23
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885

Urbana oprema –
Koši in pepelniki
Koši za smeti so pomemben del »uličnega pohištva« – urbane opreme. Našo
ponudbo košev odlikujejo kvalitetni materiali in sodobne oblike. Pestra paleta košev,
modernega ali klasičnega dizajna poskrbi,da boste brez težav izbrali izdelek, ki se bo
spojil z arhitekturo urbane sredine, ki jo opremljate.
Koši so različnih materialov, oblik, dimenzij in kapacitet. Nudimo tudi koše za
ločeno zbiranje odpadkov. Za edinstvene projekte izdelujemo koše po željah
naročnika in jih stilsko dopolnimo z drugimi elementi urbane opreme.

Ø375

Ø320

738

750

800

900

1465

1465

150

tip KO-03/B
KOŠ KOVINSKI
jeklo cinkano, prašno barvano

Ø350

Ø350

tip KO-04
KOŠ KOVINSKI
jeklo vroče cinkano, prašno
barvano ali korten

tip KO-01/B
tip KO-01/B
KOŠ KOVINSKI
KOŠ KOVINSKI DVOJNI
jeklo cinkano, prašno barvano jeklo cinkano, prašno barvano

tip KO-05
KOŠ KOVINSKI
jeklo vroče cinkano, prašno
barvano ali korten
s pepelnikom ali brez

0

25
0

320

tip KO-02/T
KOŠ KOVINSKI STENSKI
jeklo cinkano, prašno barvano
s pepelnikom
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Ø350

tip KO-02/T
KOŠ KOVINSKI DROG
jeklo cinkano, prašno barvano
s pepelnikom

tip KO-6
KOŠ KOVINSKI
jeklo vroče cinkano,
prašno barvano ali korten
s pepelnikom ali brez

550
800

610

800

610

550

25

Ø350

tip KO-07
KOŠ KOVINSKI
jeklo vroče cinkano,
prašno barvano ali korten
s pepelnikom ali brez

Ø350

tip KO-08
KOŠ KOVINSKI
jeklo vroče cinkano,
prašno barvano ali korten
s pepelnikom ali brez

Ø350

tip KO-09
KOŠ KOVINSKI
jeklo vroče cinkano,
prašno barvano ali korten
s pepelnikom ali brez

Opomba:
dimenzije
nekaterih
košev se
lahko delno
prilagodijo
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1000

850
Ø560

tip KO-10/B
KOŠ KOVINSKI
jeklo cinkano, prašno barvano

535

tip KO-13/B
KOŠ KOVINSKI
jeklo cinkano, prašno barvano

900

825

250

385
350

tip KO-14
jeklo vroče cinkano, prašno barvano ali korten
opcija: s pepelnikom ali brez

300

1024

800

350

360
400

tip KO-12/B
KOŠ KOVINSKI
jeklo cinkano, prašno barvano
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tip KO-15

800

tip KO-11/B
KOŠ KOVINSKI
jeklo cinkano, prašno barvano

450

tip KO-16

jeklo vroče cinkano, prašno barvano ali korten
opcija: s pepelnikom ali brez
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360

Ø320

370

Ø320

tip KO-20
tip KO-17

tip KO-18

jeklo vroče cinkano, prašno barvano ali korten
s pepelnikom ali brez

650

600

800

370

750

350

tip KO-21
KOŠ LESENI S POKROVOM
opcija: s pepelnikom ali brez

kovinski del: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano
leseni del: smreka, sibirski macesen ali tropski les

570

890

820

300

400

tip KO-19
kovinski del: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano
leseni del: smreka, sibirski macesen ali tropski les
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Ø320

Ø410

tip KO-22
KOŠ LESENI

tip KO-23
KOŠ LESENI

kovinski del: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano
leseni del: smreka, sibirski macesen ali tropski les
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960

800

975

370

Ø435

950

tip KO-27
KOŠ KOVINSKI ZA LOČEVANJE

tip KO-28/B
KOŠ KOVINSKI ZA LOČEVANJE

270

Ø410

tip KO-24
KOŠ LESENI
kovinski del: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano
leseni del: smreka, sibirski macesen ali tropski les
opcija: s pepelnikom ali brez

Ø80

Ø320

tip KO-25
KOŠ LESENI

950

160

Ø400

tip KO-26
KOŠ LESENI

kovinski del: jeklo, vroče cinkano, prašno barvano
leseni del: smreka, sibirski macesen ali tropski les
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1000

880
950

880

tip KO-29/B
PEPELNIK

tip KO-30/B
PEPELNIK

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.

Opomba: dimenzije nekaterih košev se lahko delno prilagodijo
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Urbana oprema – Konfini
Konfin je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika obrazložen kot obcestni kamen,
v kontekstu urbane opreme pa imamo v mislih element za zapiranje prometa,
preprečevanje parkiranja ali ločevanje različnih površin. Konfini so v največji
meri namenjeni za zaporo prometa na javnih površinah, kot so parkirišča, parki,
poslovni prostori, trgovski centri, hoteli ali bolnišnice, imajo pa tudi svojevrstno
dekorativno vlogo. Izbor oblik in velikosti je zelo obsežen. Za edinstvene projekte
izdelujemo konfine po željah naročnika in jih stilsko dopolnimo z drugimi elementi
urbane opreme.

KN-05

Možna izvedba iz različnih materialov:
• jeklo, cinkano, prašno barvano
• aluminij – ročno lit v pesek
• lito železo
• korten
• les
• inox
Kombinacija zgoraj naštetih materialov

KN-08

KN-08

700-1200

PREGIBNI KOLIČEK:
Patentiran vzmetni
mehanizem pregibnemu
kolličku omogoča odklon v vse
smeru. Po trku vozila se vedno
vrne v pokončni položaj.

tip KN-01
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tip KN-02

tip KN-03

tip KN-04

tip KN-05

tip KN-06

tip KN-07

tip KN-08

tip KN-09

tip KN-10/B

tip KN-11/B

tip KN-12/B

tip KN-13/B

tip KN-14/B

tip KN-15

Niste našli, kar ste
iskali? Brez skrbi,
prepustite se domišljiji
in naročite unikaten
izdelek po vaši želji.
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Urbana oprema –
Nasloni za kolesa
Nasloni in stojala za kolesa Atriva so izdelana iz različnih masivnih materialov
po merah in željah naročnika. Predlagamo izdelavo iz masivnega materiala, ki bo
odporen na poškodbe. Če ne veste, kako bi se odločili, vam z veseljem svetujemo in
predlagamo najprimernejšo izvedbo naslona ali stojala z optimalno postavitvijo za
vaše potrebe, ki se bo spojila z urbanim okoljem, ki ga opremljate.

Prikaz možnih oblik izvedbe

NSK-10

tip NSK-01

tip NSK-05

tip NSK-02

tip NSK-06

tip NSK-03/B

tip NSK-07

NSK-03/B

tip NSK-04

tip STK-01

tip STK-02

tip STK-03

tip STK-04

tip STK-05

tip STK-06

tip NSK-08

Možna izvedba iz različnih materialov:

tip NSK-09

tip NSK-10

Dimenzije se prilagodijo zahtevam projekta.
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tip NSK-11

tip NSK-12

• jeklo, cinkano, prašno barvano
• aluminij
• lito železo
• korten
• les
• inox
Kombinacija zgoraj naštetih materialov

Večino prikazanih izdelkov lahko
izdelamo iz:
• cevi okroglega prereza
• cevi kvadratnega/pravokotnega
prereza
• ploščatega jekla

Niste našli, kar ste
iskali?
Brez skrbi, prepustite
se domišljiji in naročite
unikaten izdelek po
vaši želji.
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Urbana oprema –
Pitniki za vodo
Pitniki imajo jasen namen in vlogo, ne gre pa zanemariti dejstva, da njihova
prisotnost zelo obogati vsako urbano okolje. Pitniki so nepogrešljiv element urejenih
šolskih dvorišč in športnih objektov, parkov, avtobusnih in železniških postaj,
mestnih središč, modernih parkirišč, okolice hotelov, zdravilišč ipd. Za edinstvene
projekte izdelujemo pitnike po željah naročnika in jih stilsko dopolnimo z drugimi
elementi urbane opreme.

PT-10

PT-03/B

Opomba: pitniki so dobavljivi z rešetko ali brez,
odvisno od načina odvodnjavanja.
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PT-12; oblikovanje Marta Vahtar in Miloš Kosec, © ICRO Domžale
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Možna izvedba iz različnih materialov:
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•
•
•
•

aluminij, prašno barvan
aluminij – ročno lit v pesek
korten
inox

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.

PT-11; oblikovanje Marta Vahtar in Miloš Kosec, © ICRO Domžale
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Urbana oprema –
Cvetlična korita
Rastline omogočajo življenje, cvetje nam daje navdih in nas razveseljuje. Cvetlična
korita oz korita za drevesa, atraktivnih in dinamičnih oblik, bodo pripomogla k
temu, da boste cvetje, grmovje ali drevesa funkcionalno in dekorativno vključili v
okolje, ki ga želite urediti.
Cvetlična korita izdelujemo iz različnih materialov, v različnih oblikah in dimenzijah,
lahko tudi po vaših željah.
Izdelujemo korita za edinstvene projekte po željah naročnika in jih stilsko dopolnimo
z drugimi elementi urbane opreme.

Možna izvedba iz različnih materialov:

tip CKO-03a

• jeklo, cinkano, prašno barvano
• aluminij, prašno barvan
• aluminij – ročno lit v pesek
• korten
• les
Kombinacija zgoraj naštetih materialov

tip CKO-02

tip CKO-01

tip CKO-02

tip CKO-03

tip CKO-04

tip CKO-06

tip CKO-05

po naročilu

tip CKO-06

tip CKO-07

tip CKO-08

tip CKO-09

Opomba: mere se lahko prilagodijo potrebam naročila
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Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in
naročite unikaten izdelek po vaši želji.

tip CKO-02
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Urbana oprema – Kurišča
Kurišče Atriva bo vašemu življenjskemu prostoru na prostem dodalo vzdušje, ki ga
lahko pričara samo ogenj. Lepim trenutkom druženja boste z odprtim ognjem dodali
tudi toplino in čarobnost.
Kurišča Atriva so lahko izdelana iz različnih materialov, v atraktivnih oblikah in
dimenzijah po želji naročnika.

Priporočljiv material:
• korten

KU-08

KU-05

tip KU-01

tip KU-02

tip KU-03

tip KU-04

KU-03

tip KU-05

tip KU-06

tip KU-07

tip KU-08

Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji
in naročite unikaten izdelek po
vaši želji.
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KU-03

KU-08
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Polnilnice
Polnilnica za električna vozila Atriva PEV-Karin je moderna rešitev za vsako
parkirišče. Ponaša se z moderno obliko, LED-svetilko z močjo 20 W in RGBindikatorjem, ki poroča o statusu polnilnice.
Atriva PEV-Karin predstavlja dodano vrednost vsake površine, naj si gre za
avtokamp, počivališče, parkirišče restavracije, hotela ali nakupovalnega središča.
Uporabna je lahko tudi kot optimalna rešitev za kombinacijo osvetlitve in polnilne
postaje v enem kar pred vašo hišo.

Tehnične specifikacije:

Polnilnice so izdelane iz aluminija in barvno anodizirane.
Ker surov aluminij ni odporen na onesnaženo in agresivno okolje, ga
je treba dodatno zaščititi. Prikazane polnilnice so barvno anodizirane
(eloksirane). Pri postopku eloksiranja se na površini aluminija pojavi
zaščitni oksidni sloj debeline 20 μm, ki zagotavlja protikorozijsko
zaščito, odporno na sol, vodo, kisli dež in ostale okoljske spremembe.
Izdelke lahko naročite v desetih edinstvenih prikazanih barvah.

natural C-0

olive C-33

champagne C-32 brown C-34

black C-35

grey CI-63

green CI-75

inox C-45

graphine CI-65

anthracite CI-78

Zaščita: IP 65 za optični del in napajalnik
Material: eloksirana aluminijeva zlitina
Anodizacija: 10 barv, vsako z možnostjo
kemične posvetlitve
Število LED: 8

Pričakovana uporabna življenjska doba: L90F10 –
50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: > 80 za 2700 K, 3500 K; > 70 za 4000 K, 5000 K
Frekvenca vhodne napetosti: 50–60 Hz
Difuzor: polimetilmetakrilat (PMMA)
Polnilna moč: 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW
Vtičnica za polnjenje: IEC62196 Tip-2
Vrste zaščite: Preklopni tok in RCD tip A (po izbiri RCD
tipa B ali RCD tipa EV)
Stopnja zaščite električne komore: IP 54
Komunikacija: 4G, LAN
Napajalni kabli: do 16 mm2 Al/Cu
Merjenje električne energije: Merilnik električne
energije združljiv z direktivo MID
Mrežna postavitev: TT, TN-S, TNC-S
Možnost integracije v sistem operaterja: OCPP v.1.6
Standard za polnilne postaje: EN 61854-1: 2011
Teža: 10,8 kg

Možnost integracije s sistemom za
obračun
Odprti protokol OCPP v.1.6

Komuniciranje

LED-modul
Temperatura svetlobe 5000 K, 4000 K ali
3500 K
Difuzor PMMA

4G ali Ethernet

Indikator stanja polnilnika – RGB modul
Varen in intuitiven
postopek polnjenja

S ključem zaklenjena
ožičena komora

zelena barva – polnilno mesto je
na voljo
modra barva – polnilno mesto je
zasedeno
rdeča barva – polnilno mesto je
neaktivno

Števec električne energije v skladu z
direktivo MID

Ohišje iz eloksiranega aluminija
Na voljo v desetih barvah, vsaka z
možnostjo kemične posvetlitve z
antikorozivnimi in dekorativnimi
lastnostmi.
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Modularne solarne postaje

Aplikacije – vreme
Termometer je namenjen merjenju temperature okolja.
Radio je namenjen posredovanju sporočil prek
radijske postaje.

Modularna solarna postaja je izdelek slovenskega znanja. Omogoča popolno prilagoditev
potrebam in željam partnerjev. Njena široka uporabnost izhaja iz pestrosti aplikacij.

Merilec vetra je namenjen spremljanju podatkov
o vetru.

Merilec padavin je namenjen spremljanju podatkov
o padavinah.

Zaslon z vremensko napovedjo za prikaz
vremenskih podatkov.

Zaslon z uporabnimi infografikami za prikazovanje
vsebin po izbiri na stebru.

Kažipot za prikaz smeri bližnjih ali oddaljenih lokacij
po meri.

Ostale aplikacije
Tablica z Braillovo pisavo.

Priključek za slušalke za slepe in slabovidne, ki

Urbano okolje – parki

Turizem – sprehajalne poti

V urbanih okoljih solarne postaje služijo zagotavljanju
prijetnega počutja v parkih, mestnih središčih, ob
šolah, bolnišnicah, gostinskih lokalih, trgih, kapelicah
in drugih lokacijah, kjer se potrebuje vir energije in
uporabo aplikacij. Z izbranimi materiali in kakovostno
izvedbo solarna postaja zagotovi estetski užitek
obiskovalcev in uporabnikom.

V naši deželi je veliko zanimivih sprehajalnih poti, ki
omogočajo uporabnikom užitke v sprehodih in ogledih
okolice. Običajno so te sprehajalne poti na območjih,
kjer ni enostavnega dostopa do električne energije. Na
takšnih področjih je solarna postaja odličen pripomoček
za interaktivno podajanje informacij, osvetljavo poti z
barvo svetlobe po izbiri in izboljšano varnost. Dodatno je
uporabna za polnjenje manjših elektronskih naprav, kot
so fotoaparati, sprehajalne kamere, telefoni in drugo.

Ohišje z rastlinami je okrasni element, ki omogoča gojenje
okrasnih rastlin. Korita so iz pocinkane pločevine z visoko
estetsko vrednostjo. Zaščitene so proti rjavenju in so
odporne na vremenske vplive. Barva ohišij se prilagodi
željam in potrebam naročnika. Ohišje je vsestransko
uporabno: lahko postane koš, priročna miza s kamnito
ploščo ali stranska noga klopi.

Klop iz visokokakovostnega lesa omogoča počitek in

omogoča podajanje informacij osebam z motnjami vida.

Klic v sili omogoča neposredno povezavo s centrom 112.
Senzor gibanja omogoča vklop drugih aplikacij na
podlagi zaznave gibanja v bližini.
Alarm oddaja zvočne signale, ki opozorijo okolico.
Kamera za video spremljanje dogajanja v okolici.
Polnjenje invalidskih vozičkov za oskrbo električnih
invalidskih vozičkov z električno energijo.

Polnilne postaje

uživanje v aplikacijah solarne postaje.

Brezskrbnost – orientacija – varnost

Polnjenje: USB-polnilnik za manjše elektronske naprave,
wireless charger za brezžično polnjenje telefonov, polnilnik
električnih koles BOSCH, 220 V vtičnica za polnjenje

Električna kolesa, električni poganjalci idr. nudijo
določeno avtonomnost baterije. Z našimi postajami je
kolesarjem omogočeno daljše potovanje ter predvsem
brezskrbnost na poti, kar je ključno za krepitev telesa
ter duha.
Polnilne postaje so praktične spremljevalke ob
kolesarskih poteh, sprehajalnih stezah,
turističnih točkah ipd.
Solarne postaje delujejo izključno na sončno energijo,
zato so brez ogljičnega odtisa v naravi.

ostalih električnih koles.

LED-svetilo različnih barvnih spektrov. Zelena barva
deluje pomirjujoče in je lahko primerna za lokacije, kot
so parki, plaže in podobno, kjer se obiskovalci sproščajo.
Na avtobusnem postajališču je lahko rumena ali bela
barva svetlobe.
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Nadstrešnice in ograje
Domiselna oblika in dovršena izvedba nadstrešnice iz kakovostnega materiala lahko
estetsko obogati videz objekta in hkrati ščiti vaše vozilo pred vse pogostejšimi
ekstremnimi negativnimi vremenskimi pojavi. Postavitev nadstrešnice se izvede
z minimalnim posegom v infrastrukturo. Odločite se lahko za nadstrešnice s
temeljenjem ali brez. Izdelane so iz jeklene konstrukcije, ki se zaščiti z vročim
cinkanjem in na željo kupca prašno barva v želeni barvi po RAL-u. Standardno
ponudbo predstavljenih nadstrešnic lahko dimenzijsko prilagodimo potrebam
naročnika, lahko pa izdelamo popolnoma unikatne nadstrešnice.

Poleg nadstrešnic nudimo še izdelavo
in montažo ograjnih sistemov izbrane
oblikovne zasnove, kjer izvedbo,
obliko in barvo prilagodimo željam in
potrebam naročnika.
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Izdelki po naročilu
Niste našli, kar ste iskali?
Brez skrbi, prepustite se domišljiji in naročite unikaten izdelek po vaši želji.
Predstavljamo vam nekaj zanimivih izdelkov, vse od ruskega kegljišča do spomenika
iz kortena, ki smo jih izdelali po naročilu stranke.

klop konzolna

vrtno pohištvo

označevalna tabla iz kortena

prikaz laserskega izreza
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laserski izrez

rusko kegljišče

grb po naročilu

rešetka za drevo

grb po naročilu

klop
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Navodila za vzdrževanje
izdelkov Atriva
Vzdrževanje kovinskega dela
1. Jeklo – vroče cinkano in prašno barvano,

aluminij – prašno barvan,
lito železo – vroče cinkano in prašno barvano,
ročno liti aluminij – prašno barvan

Priporočila za osvežitev lesenih delov

1. Lesene površine, zaščitene s premazi
• obstojnost premaza in njegovo obnavljanje sta odvisna od številnih dejavnikov, kot so: vrsta lesa,
način njegove obdelave, vrste premaza, število nanosov ter od izpostavljenosti lesa vremenskim
in drugim vplivom;
• na zunanjih površinah je priporočljivo najmanj enkrat letno preveriti, koliko je premaz dotrajan;
• osvežitev in obnova premaza sta odvisna od vrste premaza (glej spodaj);
• leseno površino pred ponovnim premazovanjem očistite z vodo (lahko tudi z dodatkom blagega
detergenta) in jo temeljito osušite.
Premazi so sredstva za zaščito in dekoracijo lesa. Les preventivno zaščitijo pred lesnimi škodljivci,
vremenskimi in mehanskimi pojavi, ga dekorativno obarvajo, že napadeni les pa lahko tudi sanirajo.
Pri ponovnem premazovanju priporočamo, da se ravnate po navodilih proizvajalca uporabljenih
materialov in sredstev.

Redno osnovno vzdrževanje kovinskega dela najmanj enkrat letno obsega:
a. pregled izdelka in ustrezno sanacijo v primeru fizičnih poškodb ali okvar;
b. pregled vijačnega materiala in po potrebi zategovanje (pri tem pazite, da ne poškodujete ostalih
delov izdelka);
c. čiščenje izdelka.

2. Korten
Redno osnovno vzdrževanje kovinskega dela iz kortena najmanj enkrat letno obsega:
a. pregled izdelka in ustrezno sanacijo v primeru fizičnih poškodb ali okvar;
b. pregled vijačnega materiala in po potrebi zategovanje (pri tem pazite, da ne poškodujete ostalih
delov izdelka);
c. čiščenje morebitnih madežev maščob, cementa, vodnega kamna ipd. z vodo. V kolikor to ne
zadošča, uporabite namenska sredstva za čiščenje (pred uporabo ga preizkusite na skritem
mestu).

Vrste premazov:
• Tankoslojni premaz – prodira v les in je primeren za zaščito lesenih elementov, kjer se ne zahteva
visoka dimenzijska stabilnost lesa. Premazana površina je rahlo matiranega videza. Z njim
so zaščiteni elementi, kjer želimo, da je po premazovanju vidna struktura lesa, končni videz
površine pa rahlo matiran. Ker nima dodatka laka, lahko tankoslojni premaz po potrebi poljubno
ponovno zaščitimo.

• Debeloslojna lazura – je primerna za površine, kjer želimo sijajnejši končni videz. Če
debeloslojna lazura ni dobro vzdrževana, so na njej, zaradi dodatka laka, razpoke vidnejše kot na
tankoslojnem premazu. Če je lazura zelo propadla in na njej zaznate razpoke in luščenje, je treba
površino temeljito obrusiti in dobro odprašiti. Če je les pust in ga še niso napadli lesni škodljivci,
ga zaščitite enako kot pri tankoslojnem premazu. Kadar opazite, da so les napadli lesni
škodljivci, je treba le te najprej uničiti (glede na vrsto škodljivca uporabite primerne premaze),
nato pa les premažite z izbranim premazom, po navadi kot pri tankoslojni zaščiti.

• Oljenje – je brezbarvna impregnacija, ki praviloma ne tvori zaščitnega filma. Priporočamo
Pločevina korten načeloma ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Osvežen videz izdelka iz kortena
lahko dosežete, da kovinske dele rahlo enakomerno prebrusite z brusnim papirjem (gradacijo
papirja preizkusite na skritem mestu).

Vzdrževanje lesenega dela
Les je naraven material. Zaradi vlage in temperaturnih sprememb se prilagaja mikroklimi. Zato se
lahko leseni deli nekoliko zvijejo, lahko nastanejo razpoke, madeži, lise, neenakomerna struktura,
kar ne vpliva na samo kakovost lesene površine.

redno kontrolo stanja naoljenih in vremenu izpostavljenih elementov. Interval potrebne nege je
odvisen od vrste lesa, mehanskih obremenitev in izpostavljenosti vlagi. Impregnirana površina je
vodoodbojna in je ob redni negi odpornejša na škodljive UV žarke kot nenaoljena površina. Če ne
želite, da les posivi, priporočamo oljenje najmanj dvakrat letno.

2. Impregnirane lesene površine
Impregniranje oz. globinska kemična zaščita omogoča uporabo lesenih izdelkov na prostem ali v
stiku z zemljo. Organske snovi, ki pri postopku impregnacije prodrejo v lesne celice, se v procesu
fiksiranja vežejo na les, ga trajno zaščitijo in se ne izpirajo. Zaščiten je zunanji sloj površine do
predpisane globine.

Redno osnovno vzdrževanje lesenega dela najmanj enkrat letno obsega:
a. pregled izdelka in ustrezno sanacijo v primeru fizičnih poškodb;
b. pregled vijačnega materiala in po potrebi zategovanje (pri tem pazite, da ne poškodujete ostalih
delov izdelka);
c. čiščenje vseh delov izdelka;
d. osvežitev lesenih delov po spodnjih priporočilih.
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Impregnirana površina načeloma ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Po večletni uporabi lahko
videz osvežimo tako, da površino zelo rahlo in enakomerno prebrusimo z brusnim papirjem.
Po želji lahko impregnirano površino kadarkoli premažete z izbranim premazom. V tem primeru je
treba leseno površino predhodno dobro očistiti, jo prebrusiti in odprašiti. Ob premazovanju je treba
slediti navodilu proizvajalca premaza.
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3. Lesene površine, ki niso zaščitene s premazi (tropski les ali sibirski macesen)
Lesene površine iz tropskega lesa ali sibirskega macesna, ki jih ni treba kemično obdelati in
zaščititi s premazom, bodo čez čas pod zunanjimi vplivi posivele in ustvarile zaščitno patino. S
sivenjem se les sam zaščiti pred UV-žarki, toplotnimi nihanji in vlago. Ta zaščitna patina je debela
od 2 do 3 milimetre in za mnoge deluje estetsko moteče, je pa to ena od najučinkovitejših naravnih
zaščit lesa. Po začetnih 2–3 milimetrih posivelega lesa se „propadanje” lesa ustavi, in ravno ta
patina še dolgo učinkovito ščiti zdravo jedro lesa, brez da bi mu preprečila naravno interakcijo z
okoljem (dihanje in prepustnost).
V postopku staranja se lahko pojavijo neenakomerni madeži, temnejše pike ali neenakomeren
izgled lesene površine. Vse to ne vpliva na kakovost lesene površine in je normalni del procesa pred
končnim izgledom sive patine.
Na željo uporabnika je možno površino, ki ni zaščitena s premazom, kadarkoli premazati s
primernimi premazi. V tem primeru je treba leseno površino predhodno dobro očistiti, prebrusiti in
odprašiti. Ob premazovanju je treba slediti navodilu proizvajalca premaza.

Dodatna navodila:
Transport, raztovarjanje, skladiščenje in montažo je treba izvajati tako, da se prepreči nastanek
prask in drugih poškodb izdelka (podpore, uporaba trakov ipd.).

PRAVICA DO POPRAVILA – težimo k manjšemu
onesnaževanju našega planeta, zato ponujamo
izdelke z možnostjo popravila oz. menjave delov
v primeru okvare ali poškodbe.

Podpiramo pravico do popravila in posredno manjše obremenjevanje okolja. Atriva omogoča dostop
do vseh delov svojih izdelkov. Zagotavljamo nemoteno izvedbo servisnih in vzdrževalnih del, ki jih
mora obvezno opraviti za to strokovno usposobljena oseba.

Želimo vam prijetno uporabo in uspešno redno vzdrževanje izdelkov Atriva.
Za morebitne dodatne informacije in pojasnila stopite z nami v stik na info@atriva.si

Dimenzije in oblike določenih prikazanih izdelkov se lahko delno prilagodijo. Možna
je tudi izvedba prikazanih izdelkov z določenim vzorcem z laserskim izrezom.
Kljub skrbnosti pri pripravi kataloga, ne moremo zagotoviti, da objavljene
informacije ne vsebujejo pomanjkljivosti ali napak.
Atriva d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe izdelkov in vsebin, objavljenih v tem
katalogu.
Pri določenih izdelkih, ki so avtorska dela, avtorji niso omenjeni. Vse morebitne
pravice in dolžnosti se dogovorijo med avtorjem in koristnikom.
144

145

Reference

1.

Ajdovščina – osnovna šola

svetilke

2.

Bled

klopi

3.

Cankova – park

kandelabri in svetilke

4.

Celje – Muzejski trg

svetilke

5.

Črna na Koroškem – kulturni dom

svetilke in urbana oprema

6.

Gorenja vas

svetilke

7.

Gozd Martuljek

korten - svetilke

8.

Hrastovec

svetilke

9.

Jarenina – posestvo Dveri Pax

korten - urbana oprema

10. Josipdol

kandelabri in svetilke

11. Kidričevo – pokopališče

svetilke

12. Kozje

kandelabri in svetilke

13. Kranjska Gora – park

svetilke

14. Križevci – Park doživetij

robniki, urbana oprema

15. Kupšinci – mrliška vežica

svetilke

16. Laško – center

kandelabri in svetilke

17. Laško – grad Laško

svetilke

18. Lenart

kandelabri in svetilke

19. Lendavsko jezero – Ropoča

integrirane svetilke

20. Lesce – kamp Šobec

svetilke

21. Ljubljana – Dom starejših občanov Bokalce

svetilke in urbana oprema

22. Ljubljana – Dom starejših občanov Kolezija

klopi

23. Ljubljana – pokopališče Sostro

ograja in urbana oprema

24. Maribor – arena

svetilke

25. Maribor – Koroška cesta

korten - urbana oprema

26. Maribor – park

svetilke

27. Maribor – vzpenjača

kandelabri, svetilke in urbana oprema

28. Mežica – Čebelarska pot

korten - urbana oprema

29. Mojstrana – trg

kandelabri in svetilke

30. Muta – tribune

svetilke

31. Podčetrtek – Emina tematska pot

kandelabri, svetilke in urbana oprema

32. Ptuj – most Ptuj

kandelabri in svetilke

33. Ptuj – spominski park Ptuj

korten - urbana oprema

34.

Radlje ob Dravi

kandelabri in svetilke

Radlje ob Dravi – Dom starejših občanov Hmelina

svetilke in urbana oprema

35.

36. Rečica ob Savinji

kandelabri, svetilke in urbana oprema

37. Rogaška Slatina

klopi

38. Rusija – Moskva

korten - spomenik

39. Selnica ob Dravi

kandelabri in svetilke

40. Skakovci

kandelabri in svetilke

41. Slovenj Gradce – vila Pohorje

svetilke

42. Slovenj Gradec – Kuharjev park

svetilke

43. Slovenj Gradec – stopnice Rotenturn

svetilke

44. Slovenj Gradec – Šolska ulica

svetilke

45. Sodražica – most

kandelabri in svetilke

46. Starše – mrliška vežica

svetilke

47. Sveti Jurij

kandelabri in svetilke

48. Šentjanž – parkirišče

svetilke

49. Šmartno na Pohorju

kandelabri, svetilke in urbana oprema

50. Šoštanj – glasbena šola

kandelabri in svetilke

51. Videm pri Ptuju

kandelabri, svetilke in solarne svetilke

52. Vransko – Grofice Vransko

ograje

53. Zavrč

kandelabri in svetilke

54. Zelenci

svetilke

146

Kolofon
izdajatelj: Atriva d.o.o.,
Spodnja Vižinga, Poslovna cona II
2360 Radlje ob Dravi
E: info@atriva.si, T: +386 (0)82 056 890
www.atriva.si
urednici: Vanja Kolar, Meta Blatnik
oblikovana zasnova: Karin Rošker, Vanja Kolar
prelom in oblikovanje: Karin Rošker
naslovnica: Karin Rošker
besedila Atriva: Meta Blatnik, Vanja Kolar
lektoriranje: Nika Plevnik
fotografije: Alen Kolar, Karin Rošker, Natalija Hartman,
Eva Pavlič, Marjan Kovačič
tehnične risbe in renderji Atriva: Gorazd Gert
tisk: Eurograf d.o.o.
naklada: 2000
147

ATRIVA d.o.o.
Sp. Vižinga, Poslovna cona II
2360 Radlje ob Dravi
+386 (0)82 056 890
info@atriva.si | www.atriva.si

148

