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RUSTY® značky SLV.
Ve venkovních prostorách potřebujeme vnést do 
tmy světlo, ukázat cestu a vytvořit fascinující  
světelné nálady. Venkovní svítidla proto musí  
přesvědčit bezchybnou kvalitou a odolností za  
každého počasí. Každé ze svítidel RUSTY® navíc 
získává povětrnostními vlivy ještě jedinečnější 
vzhled. Prohlédněte si nadčasové unikáty ve  
výjimečném provedení ve vzhledu rzi, jež vaše  
projekty rozzáří živoucím světlem.

UNIKÁTY MNOHA TVÁŘÍ
  VYZAŘUJÍCÍ  
   OBROVSKÉ CHARISMA.

SLV RUSTY® | VENKOVNÍ
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RUSTY® 40
Pole
Č. výr.: 229020

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole
Č. výr.: 230090

RUSTY® SLOT 50
Pole
Č. výr.: 229410
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Nechte věčnou estetiku rozzářit v novém světle:  
RUSTY® je řada svítidel pro venkovní oblast, která je  
zhotovená v charakterstickém vzhledu rzi. Nadčasové  
a v důsledku nepřízně počasí ještě jedinečnější –  
světlo nemůže stárnout krásněji.

SLV RUSTY® – PROSTĚ NADČASOVÉ.  
A NADČASOVĚ DOBRÉ.

Unikátní atraktivní produkty.
Speciální úprava oceli FeCSi vytváří typickou  
patinu, která zároveň chrání nitro produktů  
před korozí. Velmi dobře vyniknou v kombinaci  
s dřevem, přírodním kamenem, betonem nebo 
bílé omítnutými stěnami. 

Rez v neustálé proměně.
Živoucí svítidla v teplých barevných tónech  
s odolnými ocelovými kryty: díky vysokému 
stupni ochrany lze řadu RUSTY® mnohostranně  
použít ve venkovní oblasti. S odpovídajícími  
LED diodami vytváří každé svítidlo energeticky  
úsporné a náladové světlo. Volitelný zemní  
hrot a elektroinstalační krabice s krytím IP68  
zajišťují ukotvení chodníkových svítidel v zemi. 
Vytvořte si zároveň moderní i klasické světelné 
scenerie – na okraji cest, na terase nebo na zdi. 

RUSTY® UP/DOWN
WL, hranaté
Č. výr.: 1004650

RUSTY® UP/DOWN
WL, kulaté
Č. výr.: 1004651
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Proč sis vybrala právě RUSTY®?
Znala jsem RUSTY® ještě předtím, než  
jsem poznala SLV. RUSTY® SQUARE  
totiž stojí v modelové zahradě obchodu  
se stavebními materiály, kde jsme  
nakupovali věci pro stavbu domu.  
A právě tady mi padla tahle řada do 
oka, hlavně kvůli atraktivnímu vzhledu  
rzi – už dávno předtím, než začala  
být rez vnímána místo nechtěného 
jevu jako trendový design. Uvědomila 
jsem si, že je velmi krásná a neobyčej-
ná. V té době bylo konkrétní plánování  
zahrady ještě v nedohlednu, ale  
tento design mi zkrátka uvízl v hlavě.  
A když ten okamžik konečně nastal,  
nebylo už o volbě stojacích svítidel  
pochyb.

Takže ses při plánování osvětlení 
zaměřila rovnou na RUSTY®?
Vzhledem k tomu, že už RUSTY®  
beztak odpovídalo našemu osobnímu 
vkusu, promítl se tento styl automa-
ticky i do plánování a designu. Od  
samého začátku jsme chtěli pracovat 
s teplými kontrasty. Na krémových  
a žlutých odstínech jsme se shodli 
okamžitě, takže se automaticky nabí-

zely terakotové tóny. K rezavým prv-
kům už tak byl jen krůček. Původně 
jsme ovšem měli v plánu RUSTY® 
SQUARE. Po RUSTY® CONE jsme 
pak sáhli až na radu kolegů.

Jak se to stalo?
V naší zahradě měla plnit stojací svíti-
dla RUSTY® nejrůznější role. Na okra-
jích cest měla pomáhat s orientací  
a bezpečně nás provádět zahradou. 
U koše na sezení však byl tento 
aspekt spíše vedlejší. Tady mělo 
osvětlení vytvořit příjemnou atmosféru 
a přispět k pohodovým večerům.  
Svítidlo RUSTY® CONE dokázalo  
v naší zahradě vykouzlit speciálně  
pro tento účel hezčí světlo. Musím  
ovšem přiznat, že rozhodování nebylo 
snadné, protože zejména na koši na 
sezení vytvořilo svítidlo RUSTY® 
SQUARE také velmi pěkný světelný 
efekt – jenom zkrátka jiný. Protože  
už ale máme v zahradě spoustu  
měkkých a kulatých prvků, padla  
nakonec volba na RUSTY® CONE.

Janin Giesemann
online marketingová manažerka, 
Německo

SLV RUSTY® – NAPLÁNUJTE 
EFEKTNĚ MIMOŘÁDNĚ  
ATRAKTIVNÍ AKCENTY.
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Plánování, které se vyplatí.
Náš tým odborníků vám rád 
pomůže s plánováním osvětlení. 
Těšíme se, že se nám ozvete: 
slv.com 

Takže pro tebe svítidla od jiných  
výrobců vůbec nepřicházela  
v úvahu ?
Ve svém okolí jsme na kvalitu svítidel 
SLV slyšeli jen samou chválu. Napří-
klad naši sousedé měli RUSTY® SLOT 
v zahradním jezírku více než deset let 
a jsou s ním stále spokojeni. A hlavně 
ta doba není na svítidle vůbec vidět. 
Lepší doporučení jsme snad nemohli 
dostat. Tak proč zkoušet něco jiného?! 
Jako další budeme ve venkovní oblasti  
instalovat nástěnná svítidla a i tady to  
bude určitě produkt SLV. Možná zase  
RUSTY®, protože jsou teď k mání jako  
varianta UP/DOWN na zeď. Z jakého materiálu jsou vyroberna  

svítidla SLV RUSTY®? 
Ze speciálně upravené oceli FeCSi.

Jak vznikne rezavý povrch?
Rez vzniká přírodní korozí.

Rezaví svítidla i nadále?  
Má to vliv na životnost materiálu?
Přírodní rez se usazuje pouze na oceli FeCSi,  
nikdy nedojde k prorezavění. Dlouhá životnost  
produktu je zaručena.

Odlišují se od sebe svítidla v barvě?
Díky přirozenému procesu koroze je každé 
svítidlo jedinečné.

SLV RUSTY® | VENKOVNÍ

RUSTY® CONE 40
Pole
Č. výr.: 229431

RUSTY® CONE 25
Pole
Č. výr.: 229430

RUSTY® CONE 70
Pole
Č. výr.: 229432
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  POZNEJTE SVĚTLO,
KTERÉ ZÁŘÍ POSTUPEM  
   ČASU ČÍM DÁL KRÁSNĚJI.

SLV RUSTY® | VENKOVNÍ
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RUSTY® 40/70 Pole

Velmi kvalitní produkt, který je jako maják vidět  
již zdaleka: sloupkové svítidlo RUSTY® ozařuje 
přímým světlem každou venkovní oblast. Nebo 
vytváří atraktivní akcenty přesně tam, kde si  
přejete. Stupeň krytí IP55 představuje ochranu 
proti prachovým usazeninám a proti vniknutí  
tryskající vody ze všech směrů. Varianta LED  
nabízí moduly COB s dlouhou životností, varianta 
se soklem E27 zajišťuje flexibilitu. Takhle pěkné 
může být vyjádřit svou individualitu. 

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Systémový výkon (ve W) 8,6 8,6

Světelný tok (v lm) 70 70

Teplota barvy (v K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

V / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Typ soklu E27 E27

V / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

Další informace o produktech řady RUSTY® 
najdete na adrese: slv.com
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Vhodné k homogennímu  
venkovnímu osvětlení pro  
atraktivní zvýraznění. 

• Zahrady 
• Cesty
• Vstupní prostory 
• Příjezdy

RUSTY® 40
Pole
Č. výr.: 229020

RUSTY® 70
Pole
Č. výr.: 229021

Naše doporučení
Použití jako osvětlení terasy.

Svítidlo SLV RUSTY® vám ukáže 
cestu jako maják a přinese do vaší 
zahrady závan mořské romantiky.
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RUSTY® 40/70 Pole

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Systémový výkon (ve W) 8,6 8,6

Světelný tok (v lm) 90 90

Teplota barvy (v K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

D / Š / V (cm) 12 / 12 / 40 12 / 12 / 71

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Typ soklu E27 E27

D / Š / V (cm) 12 / 12 / 40 12 / 12 / 71

Estetický prvek v hranatém provedení: tato  
varianta RUSTY® svými čistými liniemi ukazuje, 
jakým je v každé venkovní oblasti klenotem. 
Svým tvarem vychází z klasické japonské  
zahradní architektury . Pokud se jich umístí větší 
počet na okrajích cest, nabízejí atraktivním  
způsobem orientaci v prostoru. Svítidlo nejen  
výjimečně krásně vypadá, ale nabízí i stupeň  
krytí IP55, jednoduchou instalaci a energeticky 
úspornou technologii.

Další informace o produktech řady RUSTY® 
najdete na adrese: slv.com
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Díky svému přímému světlu  
a klasickému designu je  
ideální pro homogenní venkovní 
osvětlení . 

• Zahrady 
• Terasy 
• Cesty
• Vstupní prostory 
• Příjezdy

Naše doporučení
K použití v příjezdech  
a vstupních prostorách.

RUSTY® 40
Pole
Č. výr.: 229420

RUSTY® 70
Pole
Č. výr.: 233437

Symbol osvícení: atraktivní stavební 
styl japonská pagod a výrazný tvar 
svítidla SLV RUSTY®.
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RUSTY® SLOT 50/80 Pole

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Systémový výkon (ve W) 8,6 8,6

Světelný tok (v lm) 30 30

Teplota barvy (v K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

D / Š / H (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Typ soklu E27 E27

D / Š / H (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

Pokud si přejete vytvořit nepřímou světelnou  
atmosféru, je pro vás RUSTY® SLOT ideální  
volbou. Díky promyšlenému designu umožňují  
hranatá sloupková a chodníková svítidla nála-
dové osvětlení nasměrované k zemi. Robustní, 
elegantní, s charakterem – těmito vlastnostmi  
se RUSTY® SLOT se svým symetrickým  
rozdělením světla, čistým designem a vynikající  
stabilitou nekompromisně prezentuje v celé  
své řadě.

Další informace o produktech řady RUSTY® 
najdete na adrese: slv.com
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Svým střídmým designem  
a nepřímým světlem je  
ideální pro osvětlení cest. 

• Zahrady 
• Terasy 
• Vstupní prostory 
• Příjezdy
• Osvětlení země

RUSTY® SLOT 80
Pole
Č. výr.: 229411

Naše doporučení
Použití k osvětlení cest.

RUSTY® SLOT 80
Pole
Č. výr.: 229411

Bez oklik, jasně a přímo: RUSTY® SLOT vás svým  
nepřímým osvětlením dovede snadno a rychle k cíli.
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RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole

RUSTY® PATHLIGHT 40 RUSTY® PATHLIGHT 70

Systémový výkon (ve W) 8,6 8,6

Světelný tok (v lm) 400 400

Teplota barvy (v K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

D / Š / V (cm) 12 / 25 / 40 15 / 25 / 70

RUSTY® PATHLIGHT

Typ soklu GX53

D / Š / V (cm) 15,5 / 25 / 40

Kdo by si přál dovést rezavý purismus k doko-
nalosti, bude nadšen ze svítidla RUSTY® 
PATHLIGHT ve tvaru písmene L. Tato chodní-
ková svítidla se vyznačují přímočarým de-
signem. Vytváří neoslňující světlo pro lepší  
orientaci ve tmě. Kromě varianty LED je 
RUSTY® PATHLIGHT k dispozici s objímkou 
GX53, která může být vybavena žárovkou  
s maximálním výkonem 9 wattů. Energeticky   
efektivní a s dlouhou životností – a pomocí  
přiložených šroubů lze RUSTY® PATHLIGHT  
také rychle a bezpečně instalovat. 

Další informace o produktech řady RUSTY® 
najdete na adrese: slv.com



1716

IP 44 IP 55

SLV RUSTY® | VENKOVNÍ

Svým moderním designem  
ideální pro osvětlení cest,  
příjezdů a reprezentativních  
vstupů. 

• Zahrady 
• Terasy 
• Cesty
• Vstupní prostory 
• Příjezdy

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole
Č. výr.: 1001824

Naše doporučení
Použití k osvětlení země.

Purismus ve své nejčistší podobě, a přesto velmi  
atraktivní – na břehu Rýna a nyní také na zahradě.  
RUSTY® PATHLIGHT.
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RUSTY® CONE 25/40/70 Pole

RUSTY® CONE 25 RUSTY® CONE 40 RUSTY® CONE 70

Typ soklu E14 E27 E27

V / Ø (cm) 24 / 15 40 / 15 70 / 15

Varianty RUSTY® CONE upomínají na dávný 
svět námořních plaveb. Přesto elegantně  
splynou i s tou nejmodernější architekturou.  
Jako soklová či sloupková svítidla nabízejí  
všestranné použití. Díky objemně zvolenému  
sklu vyzařují světlo do celého prostoru. Univer-
zální unikáty, pomocí nichž můžete vytvářet  
dokonale osvětlené akcenty. Nabízejí také  
jedinečné oživení každé terasy, zahrady a příjez-
dových cest. 

Další informace o produktech řady RUSTY® 
najdete na adrese: slv.com
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Díky výraznému designu a světlu, 
jež dokáže zaplnit velký prostor,  
je ideální pro vytváření různých  
neotřelých akcentů.

• Zahrady 
• Terasy 
• Sokl
• Vstupní prostory 
• Příjezdy

Naše doporučení
Použití k osvětlení země.

RUSTY® CONE 40
Pole
Č. výr.: 229431

RUSTY® CONE 25/70
Pole
Č. výr.: 229432/229430

Klasické sloupkové svítidlo v ná-
mořnickém stylu. A hned máte  
pocit, že zahradou vane mořský 
vzduch: SLV RUSTY® CONE.
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RUSTY® UP/DOWN WL

RUSTY® UP/DOWN 
hranaté

RUSTY® UP/DOWN 
kulaté

Systémový výkon (ve W) 14 14

Světelný tok (v lm) 544/548 516/525

Teplota barvy (v K) 3.000 / 4.000 3.000 / 4.000

CRI >80 >80

D / Š / H (cm) 14,5 / 18 / 16,5 14,5 / 18 / 16,5

Svítidlo RUSTY® UP/DOWN oživí svými rozma-
nitými rezavými tóny každou fasádu. V hrana-
tém nebo kulatém provedení pro jedinečný 
vzhled, který dokonale splyne se stylem čer-
vených klinkerových cihel. Nepřímo vyzařující 
světla jsou vybavena energeticky účinnými 
LED diodami COB s dlouhou životností.  
Přepínačem CCT můžete změnit barvu světla 
(3.000 K/4.000 K) jediným kliknutím. Ideální 
volba pro každé použití. Díky stupni krytí IP65 
je RUSTY® UP/DOWN dokonalou možností 
pro veškeré venkovní použití. 

Další informace o produktech řady RUSTY® 
najdete na adrese: slv.com
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Díky minimalistickému designu  
a svisle vyzařujícímu světlu  
padne na každou zeď jako ulité.

• Vstupní prostory 
• Balkony
• Terasy

RUSTY® UP/DOWN
WL, hranaté
Č. výr.: 1004650

Naše doporučení
Použití k osvětlení fasád.

Kulaté i hranaté, základ každé stavby.  
RUSTY® UP/DOWN přináší světlo na  
domovní stěny.
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233407 233417 233427 233437 233447 233457 1001823 1001824

229020 229021 229420 229421 229410 229411 230090 –

229430 229431 229432 1004650 1004651

SLV RUSTY®

RUSTY® Pole RUSTY® 40/70
kulaté

RUSTY® 40/70
hranaté

RUSTY® 
SLOT 50/80

RUSTY® 
PATHLIGHT 40/70

RUSTY® Pole RUSTY® CONE 25/40/70 RUSTY® WL RUSTY® UP/DOWN
kulaté/hranaté

Spojovací box

Zemní hroty RUSTY® 40/70
hranaté

RUSTY®  
SLOT 50/80

RUSTY®  
PATHLIGHT 40/70

RUSTY®  
CONE

RUSTY® 40/70
kulaté

IP68, třípólové 228730

229422 231230 229422 229423 229022

Další informace o produktech řady RUSTY® 
najdete na adrese: slv.com
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RUSTY® UP/DOWN
WL, kulaté
Č. výr.: 1004651
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*  Chyby a změny vyhrazeny. Objednání možné pouze pro komerční zákazníky.

K dostání u vašeho odborného prodejce:

Světlo je víc než jen pouhý jas, světlo oslovuje naše smysly. 
Jsme proto rádi, že vám můžeme naší řadou RUSTY® nabíd-
nout obzvlášť jedinečná a nadčasová svítidla pro plánování  
či realizaci vašich kreativních projektů ve venkovním prostoru. 
Přejeme vám mnoho úspěchů při uskutečňování vašich ná-
padů a představ.


