
SLV RUSTY®

Edinstvene, večne zunanje luči.
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Družina RUSTY® družbe SLV.
Zunaj je pomembno zagotoviti dovolj svetlobe 
v temnih predelih, obenem pa tudi za ustrezni lom 
svetlobe ter očarljivo svetlobno ozračje. Za to 
morajo zunanje luči prepričati s svojo kakovostjo 
in trajnostjo v vsakem vremenu. Še toliko bolje 
pri vsem pa je, da so vse RUSTY® edinstvene. 
Odkrijte brezčasne, edinstvene luči z nenavadnim 
videzom rje, ki bodo pripomogli k temu, da bodo 
vaši projekti zasijali v živi svetlobi.

VEČPLASTNI UNIKATNI KOSI, 
   KI PREPRIČAJO 
  S SVOJO SVETILNOSTJO.

SLV RUSTY® | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
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RUSTY® 40
Drog
Št. izd.: 229020

RUSTY® PATHLIGHT 40
Drog
Št. izd.: 230090

RUSTY® SLOT 50
Drog
Št. izd.: 229410
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Naj večna estetika zasije v novi luči: RUSTY® je družina 
svetil za zunanje prostore, ki prepriča s svojo rjasto barvo. 
Brezčasna in odporna proti vsem vremenskim razmeram, 
kar jo naredi še bolj edinstveno – luči so le stežka še lepše.

SLV RUSTY® – ENOSTAVNO BREZČASNA.
BREZČASNA V DOBREM POMENU!

Edinstvene luči!
Posebna obdelava jekla  FeCSi tvori značilno 
patino, ki zaščiti tudi notranjost pred korozijo. 
To je še posebej učinkovito skupaj z lesom, 
naravnim kamnom, betonom ali belo ometanimi 
stenami. 

Rja v večni raznolikosti.
Luči z živo svetlobo v toplih barvnih odtenkih 
s trdnim jeklenim pokrovom: zahvaljujoč visoki 
zaščiti IP je družina RUSTY® res vsestranska 
glede uporabe v zunanjih predelih. Z ustreznimi 
LED diodami vsaka svetilka ustvari energijsko 
varčno in atmosfersko svetlobo. Izbirna oze-
mljitvena konica in IP68-zaščitna omarica za-
gotavljata, da so vodi luči ustrezno zaščiteni 
in zasidrani v tleh. Ustvarite sodobne in klasične 
scene osvetlitve hkrati – ob poti, na terasi ali 
na steni. 

RUSTY® UP/DOWN
WL, kvadratasta
Št. izd.: 1004650

RUSTY® UP/DOWN
WL, okrogla
Št. izd.: 1004651
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Zakaj ste se odločili za družino 
RUSTY®?
Izdelke družine RUSTY® sem poznal 
še preden sem spoznal izdelke SLV. 
Pravzaprav je svetlobni stebriček 
RUSTY® SQUARE postavljen na 
vzorčnem vrtu trgovine z gradbenimi 
materiali, kjer smo nabavili naš mate-
rial za gradnjo hiš. In tam sem ta 
stebriček nemudoma opazil, tudi za-
radi njegovega videza rje, in sicer že 
dolgo preden je rjasta barva postala 
trendovska. Že takrat se mi je zdel 
stebriček lep in nenaveden. Takrat je 
bilo načrtovanje vrta še nekje daleč 
v prihodnosti, a vseeno sem tudi to 
že imel v mislih. In ko je končno na-
počil primeren čas, sploh ni bilo več 
vprašanje, katere stoječe luči bomo 
uporabili.

Ste torej svojo razsvetljavo 
načrtovali skladno z izdelki iz 
družine RUSTY®?
Ker izdelki RUSTY® že tako ali tako 
ustrezajo našemu okusu, se je slog 
povsem samodejno pomešal pri na-
šem načrtovanju in oblikovanju. Že od 
samega začetka smo želeli uporabiti 
tople kontraste. Kremasti odtenki in 
odtenki rumene so se nam zdeli 
najboljši, kar je pomenilo, da so se 

odtenki terakote kar samodejno 
ponujali za vzpostavitev zamejitev. 
Od tam pa preskok k elementom 
v rjasti barvi ni bil prav velik. A smo 
že od vsega začetka v naše načrte 
vključili svetlobne stebričke RUSTY®

SQUARE. Stožca RUSTY® CONE 
smo se zares poslužili šele na prigo-
varjanje kolegov.

Kako je sploh prišlo do tega?
Na našem vrtu naj bi stoječe luči 
RUSTY® služile različnim namenom. 
Ob robovih poti naj bi pomagale 
pri orientaciji in varnem koraku ob 
sprehodu po vrtu. Ob velikem ležalni-
ku na plaži je to res le postranska 
zadeva. Na plaži naj bi pripomogli 
k prijetnemu vzdušju, da bi večer za-
ključili sproščeno. Svetlobni stožec 
RUSTY® CONE posebej za takšne 
namene ponuja izjemno lepo svetlobo 
na našem vrtu. Tudi, če odločitve 
ni bilo tako enostavno sprejeti, še 
posebej pri ležalniku za plažo, je imel 
RUSTY® SQUARE tudi zelo lep svet-
lobni učinek, in sicer precej drugačen. 
Ker pa imamo na vrtu že veliko meh-
kih in okroglih elementov, je na koncu 
padla odločitev za svetlobni stožec 
RUSTY® CONE. 

Janin Giesemann
Direktorica spletnega marketinga, 
Nemčija

SLV RUSTY® – 
UČINKOVITO NAČRTOVANJE
POMEMBNIH DOGODKOV.
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Načrtovanje, ki se izkaže 
kot učinkovito.
Naša ekipa strokovnjakov vam 
bo z veseljem pomagala pri 
načrtovanju razsvetljave. Veselimo 
se stika z vami: slv.com 

Torej luči drugih proizvajalcev 
za vas sploh niso prišle v poštev?
Do sedaj smo v našem okolju zabele-
žili le pozitivne izkušnje z lučmi SLV. 
Naši sosedje imajo na primer samo-
stoječo zunanjo svetilko RUSTY® SLOT 
ob vrtnem ribniku že več kot 10 let in 
so še vedno zadovoljni. Pri čemer je 
tako nevpadljiva, da se jo komaj opazi. 
Boljše izkušnje si praktično ne moreš 
želeti. Zakaj bi potem iskali kaj druge-
ga? Temu bodo sledile stenske luči, 
nameščene na prostem, pri čemer 
sem prepričani, da se bomo odločili 
za izdelek SLV. Mogoče ponovno 
RUSTY®, ki je zdaj na voljo tudi 
v stenski različici UP/DOWN. 

Iz katerega materiala so SLV RUSTY®? 
Iz posebej obdelanega jekla FeCSi.

Kako pride do nastanka rjastega premaza?
Rja se pojavi kot rezultat naravne korozije.

Ali začne tudi luč rjaveti? Ima to kakšen 
vpliv na življenjsko dobo materialov?
Naravna rja se pojavi samo na jeklu FeCSi, 
nikoli na drugih materialih. Zagotovljena je 
dolga življenjska doba.

Se luči med sabo razlikujejo glede na barvo?
Zaradi naravnega procesa rjavenja je vsaka 
svetilka edinstvena.

SLV RUSTY® | ZUNANJA RAZSVETLJAVA

RUSTY® CONE 40
Drog
Št. izd.: 229431

RUSTY® CONE 25
Drog
Št. izd.: 229430

RUSTY® CONE 70
Drog
Št. izd.:229432
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   ODKRIJTE LUČ, 
  KI SVETI ČEDALJE LEPŠE 
    V PRIHODNOST.

SLV RUSTY® | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
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RUSTY® 40/70 Pole

Visokokakovostni svetlobni drog, ki je viden daleč 
naokoli kot svetilnik: z neposredno usmerjeno 
svetlobo RUSTY® osvetli vse zunanje površine. 
Želene dogodke priredite točno tam, kjer želite. 
Zagotovljena je optimalna zaščita IP55 proti 
motečim prašnim delcem in vodnim curkom iz 
vseh smeri. Različica LED prepriča s trajnimi 
moduli COB, različica s podstavkom E27 pa 
poskrbi za fl eksibilnost. Izražanje individualnosti 
je lahko tako lepo.

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Zmogljivost sistema (v W) 8,6 8,6

Svetlobni tok (v lm) 70 70

Temperatura barve (v K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

H / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Vrsta podstavka E27 E27

H / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

Več podatkov o izdelkih družine RUSTY®

najdete na spletnem mestu: slv.com
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Gre za izjemen izdelek, 
ki je idealen za homogeno 
zunanjo razsvetljavo. 

• Vrtovi 
• Poti
• Vhodi 
• Dovozi

RUSTY® 40
Drog
Št. izd.: 229020

RUSTY® 70
Drog
Št. izd.: 229021

Naše priporočilo
Uporaba kot osvetlitev za terase.

Kot pionirski svetilnik svetlobni 
stebriček SLV RUSTY®

zagotavlja/prinaša pridih 
romatike na vrtu.
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RUSTY® 40/70 Pole

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Zmogljivost sistema (v W) 8,6 8,6

Svetlobni tok (v lm) 90 90

Temperatura barve (v K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

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

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Vrsta podstavka E27 E27

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

Estetika na osnovi kvadrataste oblike: kvadratasta 
različica RUSTY® z jasnim robom je pravi dragulj 
za osvetlitev zunanjih površin. Zasnova temelji 
na klasični japonski vrtni arhite kturi. Večina jih je 
postavljena ob robu poti in ponuja prav posebno 
funkcionalnost pri določanju trendov. Ne samo, 
da je izjemno lep, ampak tudi navdušuje s svojo 
stopnjo zaščite IP55, enostavno namestitvijo in 
energijsko varčno tehnologijo. 

Več podatkov o izdelkih družine RUSTY®

najdete na spletnem mestu: slv.com



IP 55

1312

SLV RUSTY® | ZUNANJA RAZSVETLJAVA

S svojo neposredno svetlobo in 
klasičnim dizajnom je primeren 
za homogeno zunanjo osvetlitev. 

• Vrtovi 
• Terase 
• Poti
• Vhodi 
• Dovozi

Naše priporočilo
Uporaba na dovozih 
in pri vhodih.

RUSTY® 40
Drog
Št. izd.: 229420

RUSTY® 70
Drog
Št. izd.: 233437

Simbol za osvetlitev: presenetljiv 
arhitekturni slog japonska pagod 
in presenetljiva oblika izdelka 
SLV RUSTY®. 
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RUSTY® SLOT 50/80 Pole

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Zmogljivost sistema (v W) 8,6 8,6

Svetlobni tok (v lm) 30 30

Temperatura barve (v K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

Š / V / G (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Vrsta podstavka E27 E27

Š / V / G (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

Če želite poskrbeti za posredno svetlobno at-
mosfero, je svetilo RUSTY® SLOT zares popolna 
izbira za vas. Premišljeno oblikovan kvadratni 
stebriček in osvetlitev poti omogočata atmosfer-
sko osvetlitev proti tlom. Robusten, eleganten, 
poln karakterja ... svetlobni stebriček RUSTY® 

SLOT s svojo asimetrično porazdelitvijo svetlo-
be, jasnim dizajnom in izjemno stabilnostjo se 
izkaže na prav vseh ravneh.

Več podatkov o izdelkih družine RUSTY®

najdete na spletnem mestu: slv.com
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Z dizajnom ravnih linij in posredno 
svetlobo je ta svetlobni stebriček 
odlična izbira za osvetlitev poti. 

• Vrtovi 
• Terase 
• Vhodi 
• Dovozi
• Talna osvetlitev

RUSTY® SLOT 80
Drog
Št. izd.: 229411

Naše priporočilo
Uporaba kot osvetlitev poti.

SVETLOBNI 
STEBRIČEK 
RUSTY® SLOT 80
Drog
Št. izd.: 229411

Neposredna, jasna in enostavna zasnova: 
svetlobni stebriček RUSTY® SLOT vas povsem 
enostavno s posredno svetlobo pripelje do cilja.
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RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole

RUSTY® PATHLIGHT 40 RUSTY® PATHLIGHT 70

Zmogljivost sistema (v W) 8,6 8,6

Svetlobni tok (v lm) 400 400

Temperatura barve (v K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

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

RUSTY® PATHLIGHT

Vrsta podstavka GX53

D / Š / V (cm) 15,5 / 25 / 40

Če želite izpopolniti rjasti dizajn, potem je luč 
za osvetlitev poti (v obliki črke L) RUSTY®

PATHLIGHT zagotovo pravšnja za vas. Dizajn 
ravnih linij pripomore k boljši osvetlitvi poti. 
Zagotovi svetlobo brez bleščanja za več 
orientacije v temi. Poleg LED različice je luč 
za osvetlitev poti RUSTY® PATHLIGHT na 
voljo z okov GX53, ki je lahko opremljena 
s svetilkami z največjo močjo 9 W. Energijsko-
učinkovito in trajno, s priloženimi vijaki , kar 
pomeni, da lahko luč za osvetlitev poti 
RUSTY® PATHLIGHT hitro in varno namestite. 

Več podatkov o izdelkih družine RUSTY®

najdete na spletnem mestu: slv.com
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Moderen dizajn je idealen za 
osvetlitev poti, dovozov in vhodov. 

• Vrtovi 
• Terase 
• Poti
• Vhodi 
• Dovozi

RUSTY® PATHLIGHT 70
Drog
Št. izd.: 1001824

Naše priporočilo
Uporaba za talno osvetlitev

Purizem v svoji najčistejši obliki in obenem prava paša 
za oči, bodisi na bregovih Ljubljanice bodisi na vrtu. 
RUSTY® PATHLIGHT.
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RUSTY® CONE 25/40/70 Pole

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

Vrsta okova E14 E27 E27

H / Ø (cm) 24 / 15 40 / 15 70 / 15

Različice svetlobnih stebričkov RUSTY® CONE 
spominjajo na stare čase v navtičnem svetu. 
Kljub temu se elegantno prilegajo najmoder-
nejšim arhitekturam. Kot luči na podstavkih 
ali stebričkih jih je moč namestiti na različne 
načine. Zahvaljujoč voluminozno izbranemu 
steklu svetilke oddajajo širokokotno svetlobo. 
Edinstveni izdelki, ki ponujajo popolne svet-
lobne poudarke. Ne glede na to, ali se nahaja 
na terasi, katerem koli vrtu ali ob dovozih, je 
ta svetlobni stebriček prava paša za oči. 

Več podatkov o izdelkih družine RUSTY®

najdete na spletnem mestu: slv.com
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Zahvaljujoč markantnemu dizajnu 
in širokokotni svetlobi je ta stebri-
ček izdelan za osvetlitev poudarkov. 

• Vrtovi 
• Terase 
• Podstavek
• Vhodi 
• Dovozi

Naše priporočilo
Uporaba za talno osvetlitev.

RUSTY® CONE 40
Drog
Št. izd.: 229431

RUSTY® CONE 25/70
Drog
Št. izd.: 229432/229430

Klasični priveznik v navtičnem 
slogu. Tako boste pravi morski 
zrak začutili kar na lastnem vrtu: 
SLV RUSTY® CONE.
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RUSTY® UP/DOWN WL

RUSTY® UP/DOWN 
kvadratasta

RUSTY® UP/DOWN 
okrogla

Zmogljivost sistema (v W) 14 14

Svetlobni tok (v lm) 544/548 516/525

Temperatura barve (v K) 3.000 / 4.000 3.000 / 4.000

CRI >80 >80

Š / V / G (cm) 14,5 / 18 / 16,5 14,5 / 18 / 16,5

V bogatih rjastih tonih, RUSTY® UP/DOWN 
polepšajo fasade. Kvadrataste ali okrogle oblike 
ponuja edinstven izgled, ki se popolnoma stopi 
z dizajnom rdeče opeke. Luči s posredno osvetlitvijo 
so opremljene z energetsko učinkovitimi in trajnimi 
LED lučkami COB. Barvo svetlobe (3.000K/4.000K) 
lahko spremenite s pritiskom na stikalo CCT. Idealno 
za sleherno uporabo oz. dogodek. Zahvaljujoč 
zaščiti IP65 je RUSTY® UP/DOWN primerna za 
vsakršno uporabo na zunanjih površinah. 

Več podatkov o izdelkih družine RUSTY®

najdete na spletnem mestu: slv.com
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S svojim minimalističnim dizajnom 
in navpično sijočo svetlobo je 
primerna za vsako steno hiše.

• Vhodi 
• Balkoni
• Terase

RUSTY® UP/DOWN
WL, kvadratasta
Št. izd.: 1004650

Naše priporočilo
Uporaba kot osvetlitev za fasade.

Okrogla in kvadratasta, osnova za vsa gradbena dela. 
RUSTY® UP/DOWN zagotavlja svetlobo kot stenska luč.
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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
okrogla

RUSTY® 40/70
kvadratasta

RUSTY®

SLOT 50/80
RUSTY®

PATHLIGHT 40/70

RUSTY® Pole RUSTY® CONE 25/40/70 RUSTY® WL RUSTY® UP/DOWN
okrogla/kvadratasta

Povezovalna škatla

Ozemljitveni klini RUSTY® 40/70
kvadratasta

RUSTY®

SLOT 50/80
RUSTY®

PATHLIGHT 40/70
RUSTY® CONE RUSTY® 40/70

okrogla

IP68, 3-polno 228730

229422 231230 229422 229423 229022

Več podatkov o izdelkih družine RUSTY®

najdete na spletnem mestu: slv.com
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RUSTY® UP/DOWN
WL, okrogla
Št. izd.: 1004651



slv.com

*  Pridržujemo si pravico do napak in sprememb. Naročanje je možno samo za poslovne kupce.

Na razpolago pri vašem specializiranem prodajalcu:

Svetloba je mnogo več kot samo svetloba, saj nagovori  
in vzpodbudi naša čutila. Zato smo veseli, da lahko vam kot  
načrtovalcu ali monterju ponudimo izdelke naše družina 
RUSTY®, in sicer edinstvene in brezčasno uporabne svetilke  
za vaše kreativne projekte na prostem. Pri uresničevanju  
vaših idej vam želimo veliko uspeha.




