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Zadbaj o wyjątkowy nastrój i ciesz się letnimi wieczorami w ogrodzie pełnym światła
Warszawa, Polska – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, wychodzi
naprzeciw wszystkim, lubiącym spędzać czas na świeżym powietrzu, powiększając portfolio swoich
produktów o klasyczne lampy ogrodowe LED, a także system inteligentnego oświetlenia – Philips Hue
Outdoor.
Za oknem nastała wiosna, dni stają się coraz cieplejsze, a my nie możemy się już doczekać, aby spędzać
jak najwięcej chwil na dworze. Jeśli uwielbiasz spędzać ciepłe, letnie wieczory na tarasie lub w swoim
ogrodzie warto, abyś sięgnął po rozwiązania, które jeszcze bardziej umilą Ci ten czas. Niezależnie od
tego, czy planujesz romantyczną kolację we dwoje, wieczornego grilla lub przyjęcie dla znajomych,
warto zadbać o odpowiedni klimat a tym samym o odpowiednie światło. Do podkreślenia nastroju
w każdej sytuacji idealnie sprawdzą się np. kolorowe, przenośne lampiony Abelia. Poznaj nasze
wskazówki, dzięki którym nie tylko odmienisz wygląd swojego ogrodu, czy tarasu ale też wyczarujesz
wyjątkowy i niepowtarzalny klimat, gdy tylko wyjdziesz na zewnątrz.

Wyczaruj magiczną atmosferę w swoim ogrodzie
Wracamy często po długim dniu do domu i jedyne, o czym marzymy to wieczorny relaks w jego zaciszu.
Korzystając w pełni z możliwości jakie daje nam ciepła pogoda możemy przenieść naszą strefę
wypoczynku na zewnątrz, ciesząc się wspaniałą atmosferą relaksu pod rozgwieżdżonym niebem. Dzięki
szerokiej gamie obecnych na rynku produktów możemy zaaranżować ogród jak tylko tego
zapragniemy, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na klasyczne lampy LED czy system
inteligentnego oświetlenia. Możliwości jest wiele, a do wyboru mamy: kinkiety klasyczne i z czujnikiem
ruchu, słupki, latarnie, lampy wiszące i inne. A jeśli chcemy stworzyć absolutnie wyjątkowy nastrój,
który przemieni nasz ogród, taras lub balkon w magiczną krainę pełną światła warto zapoznać się bliżej
z systemem Philips Hue Outdoor. Dzięki kolorowym iluminacjom nie tylko wzbogacimy wspaniały, letni
charakter grilla w ogrodzie, ale też podkręcimy radosny, weekendowy klimat podczas spotkań się
z rodziną i przyjaciółmi. Gdy zaś będziemy chcieli się w pełni odprężyć przy filiżance ulubionej herbaty
pomoże nam światło o ciepłej, relaksującej barwie. Możemy też postawić na bardziej nastrojowe
oświetlenie, które podkreśli romantyczną atmosferę podczas wieczoru z ukochanym.

Przyjrzyj się uważnie i postaw na detal
Aranżacja przestrzeni w ogrodzie wymaga odpowiedniego przemyślenia. Właściwie rozmieszczone
punkty świetlne nie tylko podkreślą proporcje roślin, ale też oddadzą prawdziwe piękno zielonych
elementów. Bardzo dobrym zabiegiem jest podświetlenie ich tak, aby strumień światła padał od dołu,
ukazując atrakcyjną formę kwiatów i krzewów.
Osoby ceniące minimalistyczne formy mogą wybrać np. słupek Hue Lily, który podkreśli każdy nawet

najdrobniejszy szczegół ogrodu, prezentując rośliny w kolorze, jakiego tylko zapragniemy. Z kolei słupki
Hue Turaco świetnie sprawdzą wśród pasjonatów form geometrycznych, podkreślając urok przestrzeni
zewnętrznej i oświetlając np. ścieżkę prowadzącą do drzwi wejściowych naszego domu.

Wybierając oświetlenie ogrodowe warto kierować się designem lampy, ale przede wszystkim pamiętać
o tym, aby spełniało niezbędne parametry, takie jak odporność na czynniki zewnętrzne. Dlatego tak
ważne jest stosowanie opraw z wysokim stopniem ochrony IP definiującym odporność na wilgoć i pył.
Minimalny wskaźnik IP dedykowany lampom ogrodowym powinien wynosić 44. Wybierając zaś
oświetlenie np. do oczka wodnego należy wybrać modele z IP 67, a nawet IP 68. Oświetlenie ogrodowe
powinno być wykonane z najwyższej jakości, odpornych na zmianę warunków pogodowych
materiałów, takich jak np. aluminium i stal nierdzewna. Dlatego, aby cieszyć się trwałym oświetleniem,
które będzie służyło przez długie lata należy wybierać wyłącznie sprawdzonych producentów.
Odpowiednie światło w odpowiednim miejscu
Nie zapomnij też o odpowiednim oświetleniu fasady. Dyskretne podświetlenie elewacji nie tylko
podkreśli architekturę budynku, ale też zapewni domownikom poczucie bezpieczeństwa i umożliwi
swobodne poruszanie się wokół domu również po zmroku. Wystarczy jedynie kilka źródeł światła, aby
subtelnie podkreślić ściany i kolor budynku. Jeśli preferujemy tradycyjne w wyglądzie modele
powinniśmy wybrać lampy z rodziny Robin oraz Creek, które idealnie uzupełnią np. rustykalną elewację
budynku. Są stylizowane w oparciu o klasyczne wzory, ale też wyposażone w technologię LED. Do
nowoczesnych elewacji idealnie sprawdzą się minimalistyczne i eleganckie modele takie jak Cistus
i Trowel. W roli oświetlenia najczęściej użytkowanych przestrzeni takich jak drzwi wejściowe, czy

podjazd do garażu doskonałym rozwiązaniem będą kinkiety, które za pomocą funkcji GPS mogą włączać
się automatycznie na powitanie domowników.
Wybierając oświetlenie do swojego ogrodu, czy tarasu warto poświęcić chwilę i zastanowić się, czego
naprawdę potrzebujemy, aby z przyjemnością spędzać czas na zewnątrz. Dobrze dobrane oświetlenie
nie tylko umili Ci chwile spędzane na świeżym powietrzu, ale też podkręci przyjemny, letni nastrój
niezależnie od tego, czy masz duży ogród, średni taras czy niewielki balkon.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www2.meethue.com/pl-pl
Dodatkowych porad na temat produktów i ich użytkowania udzielą również nasi specjaliści
w Showroomie Philips, przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, pomagając wybrać oświetlenie
dostosowane do Twoich potrzeb. Zapraszamy do Showroomu Philips w godzinach: pon – pt: 9:00 –
18:00, sob: 10:00 – 15:00.
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Rzecznik Prasowy Signify w Polsce
Dorota Sławińska
Tel: +48 605 342 517
E-mail: dorota.slawinska@signify.com
O Signify
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów
i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips,
zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych,
dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych.
W 2018 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,4 miliarda euro. Zatrudniamy około 29 000
pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego
świata. Już dwa lata z rzędu zostaliśmy określeni mianem Industry Leader według Dow Jones
Sustainability Index. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze,
LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.

