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Prezentacja firmowa

Ostatnimi czasy firma Kanlux rozszerzy a

swoj  ofert  o innowacyjne ród a wiat a, 

modu y liniowe oraz oprawy o wietleniowe 

oparte na technologii LED. Ze wzgl du na 

swoj  budow , zu ywaj  one znacznie mniej 

energii ni  zwyk e arówki, a s  w stanie wy-

emitowa  porównywaln  ilo wiat a. 

Energooszcz dne ród a wiat a, jakimi s

diody LED, charakteryzuje wysoka efektyw-

no , trwa o wiecenia, niewielkie oddawa-

nie ciep a oraz odporno  na wibracje i wa-

runki atmosferyczne a tak e diody LED nie 

emituj  promieniowania UV, dzi ki czemu 

nie powoduj  odbarwie  o wietlanych przed-

miotów. Mog  s u y  zarówno jako wiat o

g ówne w przypadku róde  o bia ym, cie-

p ym kolorze wiecenia, jak i doskonale zaak-

centuj  nastrój i charakter pomieszczenia 

w przypadku róde  o kolorowym oddawaniu 

barw.  

ród a wiat a

Firma Kanlux wprowadzi a do swojej oferty 

handlowej blisko 30 róde wiat a z diodami 

LED. Nowa rodzina ODA LED12 E27 

z trzonkiem E27 oraz REA LED12 E14 

z trzonkiem E14, w sk ad, której wchodzi pi

odmian kolorystycznych barwy wiat a: cie-

p obia a, ó ta, zielona, niebieska oraz czerwo-

na, jako ród o wiat a wykorzystuj  12 diod 

LED, zasilane s  napi ciem 220–240 V~, 

ich moc wynosi 1,5 W,  a trwa o wiecenia 

ka dej z nich to ponad 20 000 godzin. 

Oprawy dekoracyjne

Technologia LED zosta a zastosowana rów-

nie  w ró nego typu oprawach dekoracyj-

nych. SAXO LED KT-58 to oprawa o punkto-

wym ródle wiat a, które stanowi jedna dio-

da LED o bia ej barwie wiat a i mocy 5 W, 

zasilana napi ciem 110–240 V i doskonale 

nadaje si  jako oprawa dekoracyjna do sub-

telnego o wietlenia danego przedmiotu. 

VERA LED EL to rodzina opraw ogrodowych 

o nowoczesnym wzornictwie wykonanych z 

wysokiej jako ci blachy stalowej w kolorze 

matowy chrom, w których pod wietlone zo-

sta y dwa pier cienie z dwunastoma dioda-

mi LED w kolorze bia ym o mocy 2W. 

Modu y liniowe

Nowoczesnym, a zarazem bardzo praktycz-

nym o wietleniem dekoracyjnym ostatnimi 

czasy sta y si  równie  modu y liniowe LED, 
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serii VOLCANO. Nowe produkty to samoprzy-

lepne paski o d ugo ci 5 metrów, z mo liwo-

ci  dzielenia na pi ciocentymetrowe segmen-

ty zawieraj ce 3 diody LED o siedmiu odmien-

nych barwach wiat a: ciep obia ej, zimnobia-

ej, ó tej, zielonej, niebieskiej, czerwonej oraz 

pomara czowej. 

Oprawy przemys owe

W ród opraw przemys owych LED najbardziej 

popularne staj  si  oprawy do wbudowania 

w cian  lub pod og , np. serii TAXI LED. 

S  to oprawy w kszta cie kwadratu lub prosto-

k ta z 9 lub 12 diodami LED, które stanowi

niewymienne ród o wiat a daj ce ciep obia-

 b d  bia  barw , a dzi ki wysokiemu stop-

niowi odporno ci IP54 oprawy s  bryzgood-

porne i doskonale nadaj  si  do o wietlania 

stopni schodów, a tak e tworzenia akcentów 

wietlnych, zarówno wewn trz, jak i na ze-

wn trz pomieszcze .


