


Stonelight brand which gives a new impulse to the lighting sector was born in 2002 within the body of HRN DIZAYN.
 By means of the 20 years protected patent which has been granted to us after a research  and investigation period of
 6 years throughout the world, our company aiming for being a leader also in the field of decorative lighting has headed
 towards specialization and raised its standards.

Our aim, by adopting an intense team spirit with our suppliers and staff, is manufacturing our high quality  and solid 
products in world class by utilizing the new technologies and keeping the customer satisfaction at its highest. 

Stonelight is getting stronger day by day and provides our customers with advantage by virtue of the conducted R&D studies.
Hrn Dizayn takes part in special projects by means of the support it provides to the customers before and after sales and
 contributes in flawless conduction of your projects with the service quality it provides.

Aydınlatma dünyasına yeni bir soluk getiren Stonelight markası HRN DİZAYN Bünyesinde 2002 yılında doğmuştur. 
Tüm dünya üzerinde 6 sene araştırma ve inceleme yapılarak tarafımıza verilen 20 yıl korumalı buluş  patenti sayesinde,
 dekoratif aydınlatma da öncü olmayı amaç edinmiş olan firmamız uzmanlaşmaya yönelerek standartlarını yükseltmiştir. 

Hedefimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, güçlü bir ekip ruhu içinde yeni teknolojileri kullanarak kaliteli ve 
dayanıklı ürünlerimizi dünya standartlarında üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. 

Stonelight yapılan AR-GE çalışmaları sayesinde gün geçtikçe daha da güçlenerek müşterilerimize avantaj sağlamaktadır. 
Hrn Dizayn, müşterilerine satış öncesi ve satış sonrası sağladığı destek ile özel projelerde yer almakta ve sunduğu hizmet 
kalitesi ile projelerinizin sorunsuz yürütülmesine katkı sağlamaktadır.



Neden Stonelight tercih etmelisiniz?
* IP 68 Koruma sınıfı,
* TS - EN 60598 - 2 - 13 Standardına uygun üretim,
* IK 10 + darbe dayanımı,

o o* -20 C / +120 C arasındaki ortamlarda çalışabilme,
* Metal muadilleri gibi görüntü kirliliğine neden olmama,

Why should you choose Stonelight?

* IP 68 Protection class,

* TS - EN 60598 - 2 - 13 Production Standard,

* IK 10 + impact strength,

* Can work in environments between -20 oC / +120 oC,

* Do not cause visual pollution like metal counterparts,
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Ürün Karakteristiği;
Esnek üretim yapısı sayesinde istenilen ebatta imalat, 
Akrilik Gövde,
Alüminyum kasaya sahip gövde, 
Alüminyum kör kasa ile montaj kolaylığı,
Üzerinde yürüme ve araç geçişine uygunluk,
Tek renk veya RGB seçeneği,
Ürünlerimize özel olarak tasarlanmış PCB, 
Anti-static malzeme,
Opsiyonel olarak renkli yüzey imalatı,
Mermer, traverten, seramik, ahşap vb.zeminlerde kullanılabilme,
Mükemmel UV Dayanımı,
Yüzey temizliği için aseton, tiner, temizlik kimyasalları ve 
   zımpara kullanılabilme,
Doğa şartlarına uyum, ( ısı farkından etkilenmez, dış görüntü 
    değişimine uğramaz )

SLA Serisi Işıklı Bantlar
SLA Series Lighting Bands

Product Characteristics;
Manufacture of the desired size with flexible production structure,
Acrylic body,
Aluminium chassis with body,
Ease of installation casing with aluminum blind
On walking and compliance with the passage of vehicles,
Single color or RGB option
Our products specially designed PCB 
Anti-static material,
Optional colored surface manufacturing,
Marble, travertine, ceramic, wood and so on.Can be used on floors,
Applicable to adapt to the ground that,
UV resistance,
Acetone for surface cleaning, paint thinners, cleaning chemicals and 
sandpaper can be used
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Yeni Nesil SL Serisi
New Generation SL Series



Acil Yönlendirme ve Yaya geçidi Sistemleri
Emergency Guidance and Pedestrian Systems

Acil Yönlendirme ve yaya geçidi sistemlerinde
bütün stonelight ürünleri kullanılabilir. Sistemin
projelendirilmesi aşamasında uygun ürün seçimi
yapılır. Ana merkeze entegre olan ürünler
tüm sistem ile uyumlu olarak çalışmaktadır.
 



Acil Yönlendirme ve Yaya geçidi Sistemleri
Emergency Guidance and Pedestrian Systems



Zemin Üstü Serisi
Ground Floor Series



Ürün Karakteristiği;
Isı vermeyen soğuk ışık,
Titreşimsiz yanma özelliği 
Düşük enerji tüketimi, bakım gerektirmeyen led aydınlatma,
Tek renk veya RGB seçeneği,
Ürünlerimize özel tasarlanmış PCB üzerinde SMD teknoloji led,
30.000 saate kadar % 70 lümen koruması,
Anti-static malzeme,
Çalışma sıcaklığı (-) 40, (+) 115,
Metal muadilleri aksine, zamanla oluşacak paslanmaya neden olmama,
UV Dayanımı,
Yüzey temizliği için aseton, tiner, temizlik kimyasalları ve zımpara kullanılabilme,
Fıskıye çapna göre delikli imalat ( maksimum delik çapı 58 mm )

Product Characteristics;
Non-heating cold light,
Non-flickering lighting feature 
Low energy consumption, maintenance-free LED lighting,
Single color or RGB option,
SMD technology LED on PCB which is designed particularly for our products, 
70% lumen protection up to 30.000 hours,
Anti-static material,
Operating Temperature (-) 40, (+) 115,
Contrary to the metal equivalents, it doesn’t cause rusting over time,
Acetone, thinner, cleaning agents and sandpaper safe surface,
Perforated production according to the diameter of the fountain (max. hole dia. 58 mm )

SLH Serisi Havuz Aydınlatma
SLH Series Pool Lighting





W Serisi Işıklı Taşlar
W Series Stonelight 

W Serisi Işıklı Taşlar
W Series Stonelight 



Ürün Karakteristiği;
Akrilik Gövde,
Uygulanacağı bordüre özel imalat, ( CNC Kesim )
Projeye özel tasarım yapılabilme imkanı,
Üzerinde yürüme ve araç geçişine uygunluk,
Tek renk veya RGB seçeneği,
Ürünlerimize özel tasarlanmış PCB, 
Anti-static malzeme,( Benzin İstasyonları vb. için )

0 0Çalışma sıcaklığı(-) 20 C, (+) 115 C,
Zemine montajdan sonra tonaja ve dış darbelere dayanıklılık ,
Uygulandığı zemine uyum sağlama, 
Mükemmel UV Dayanımı,
Yüzey temizliği için temizlik kimyasalları ve zımpara kullanılabilme,

SB Serisi Bordür Taşları
SB series Kerb Stone

Product Characteristics;
Acrylic Body 
Borders will be applied to specific manufacturing ( CNC Cutting )
Possibility of building the project design,
Walking on the passage of vehicles and compliance,
TSingle color or RGB option,
Our products specially designed PCB,
Anti- static material (For Gas Station and so on )

0 0Operating temperature(-) 20 C, (+) 115 C,
After installation the floor tonnage and external impact resistance,
Applied to adapt to the ground,
Excellent UV resistance,
Cleaning chemicals can be used for surface cleaning and sanding,



Product Characteristics;
Suitable for being stepped on and passing over by vehicle,
Single color or RGB option,
Anti-static material,
Operating Temperature ,
Resistant against high loads and shocks after ground installation,
Fittings in compliance with cable trays,
Manufacturing in optional dimensions,
In harmony with the applied surfaces,
Contrary to the metal equivalents, it doesn&rsquot cause rusting over time,
UV Resistance,
Acetone, thinner, cleaning agents and sandpaper safe surface,

0 0(-) 20 C, (+) 115 C

Uygulama Alanları,
Kesme granit desenli pütürlü yüzey,
Üzerinde yürüme ve araç geçişine uygunluk,
Tek renk veya RGB seçeneği,
Ürünlerimize özel tasarlanmış PCB,
Anti-static Polimer malzeme,

0Çalışma sıcaklığı (-) 20 , (+) 115 C,
Zemine montajdan sonra tonaja ve dış darbelere dayanıklılık ,
Kablo kanalına uyumlu rekor, 
Mermer, traverten, seramik, ahşap vb. zeminlerde kullanılabilme,
Uygulandığı zemine uyum sağlama, 
UV Dayanımı,
Yüzey temizliği için aseton, tiner, temizlik kimyasalları ve
 zımpara kullanılabilme,

0C



PBS Serisi Çakıl Taşları
PBS Series Pebbles Stones



Işıklı Mermer
Lighting Marble





Bağlantı Sistemleri
Connection Systems

Saha montaj konnektörleri ile bağlantılar, daha kolay, daha güvenilir.

Field assembly connector with connections easier, more reliable.



HRN Dizayn Dekoratif Aydınlatma
İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Sanayi Sitesi 1363 Sokak 45. Blok No : 33 Bandırma / BALIKESİR
TEL : (0266) 721 02 02 FAKS : (0266) 721 02 26

mail : info@stonelight.com.tr  www.stonelight.com.tr

Fabrika

HRN DESIGN (M) SDN BHD
No:21 Jalan Teruntum 12/KU8 Batu 5 1/2 Jalan Meru

41050 Klang Selangor D.E/MALAYSIA
TEL : +(601) 7256 7200

mail : info@stonelight.com.my  www.stonelight.com.my

Malezya Ofis / Malaysia Office
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