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LIMA – přisazené / závěsné svítidlo

mřížka

semiprisma

opál
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LIMA – přisazené / závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso a záslepky:
Čela:
Reflektor:
Mřížka:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:
Poznámka:
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přisazené, závěsné přímé, nástěnné přímé, nástěnné nepřímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoce leštěná parabolická mřížka z materiálu MIRO® 4
opálový polykarbonát
semiprismatický polykarbonát
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – instalace prodlužuje celkovou délku svítidla
o 220 mm. Tato část je překryta záslepkou z eloxovaného hliníku.
závěsná verze svítidla je dodávána včetně stropní rozety, závěsů a
přívodního transparentního kabelu v délce 2 m.

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
jednou zářivkovou trubicí T5.

Rozměry:

T5 (G5)

LED

Výkon zářivka T5
1x14/24W
1x21/39W
1x28/54W
1x35/49W

Ta 25°C

IP20

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé,
nástěnné nepřímé
590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon LED
LED 19W (3300lm)
LED 25W (4400lm)
LED 32W (5500lm)
LED 38W (6600lm)

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé,
nástěnné nepřímé
850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

LIMA – vestavné svítidlo

mřížka

semiprisma

opál
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LIMA – vestavné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso a záslepky:
Čela:
Reflektor:
Mřížka:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:
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vestavné do pevného SDK podhledu, případně do SDK příčky
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoce leštěná parabolická mřížka z materiálu MIRO® 4
opálový polykarbonát
semiprismatický polykarbonát
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – instalace prodlužuje celkovou délku svítidla
o 220 mm. Tato část je překryta záslepkou z eloxovaného hliníku.
Další možností je instalace nouzového modulu mimo svítidlo volně
do podhledu (neprodlužuje délku).

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
jednou zářivkovou trubicí T5.

Rozměry:

T5
(G5)

Ta
25°C

LED

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon zářivka T5

Vestavné

Výřez

Výkon LED

Vestavné

Výřez

1x14/24W
1x21/39W
1x28/54W
1x35/49W

614 mm
914 mm
1214 mm
1514 mm

600x70 mm
900x70 mm
1200x70 mm
1500x70 mm

LED 19W (3300lm)
LED 25W (4400lm)
LED 32W (5500lm)
LED 38W (6600lm)

876 mm
1156 mm
1436 mm
1716 mm

860x70 mm
1140x70 mm
1420x70 mm
1700x70 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

LIMA H – přímo-nepřímé svítidlo

semiprisma

opál

závěs
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LIMA H – přímo-nepřímé svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso a záslepky:
Čela:
Reflektor:
Mřížka:
Difuzory pro přímé svícení:
Difuzor pro nepřímé svícení:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:
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závěsné přímo-nepřímé, nástěnné přímo-nepřímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoce leštěná parabolická mřížka z materiálu MIRO® 4
opálový polykarbonát
semiprismatický polykarbonát
opálové PMMA
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – instalace prodlužuje celkovou délku svítidla
o 220 mm. Tato část je překryta záslepkou z eloxovaného hliníku.

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
jednou zářivkovou trubicí T5 pro přímé a jednou zářivkovou trubicí T5 pro nepřímé svícení. Standardní
verze je jednookruhová.

Rozměry:

T5
(G5)

Ta
25°C

LED

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon zářivka T5

Závěsné přímo-nepřímé,
nástěnné přímo-nepřímé

Výkon LED

Závěsné přímo-nepřímé,
nástěnné přímo-nepřímé

2x 1x14/24W
2x 1x21/39W
2x 1x28/54W
2x 1x35/49W

590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

2x LED 19W (2x 3300lm)
2x LED 25W (2x4400lm)
2x LED 32W (2x5500lm)
2x LED 38W (2x6600lm)

850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

RIO – přisazené/závěsné svítidlo

mřížka

semiprisma

opál
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RIO – přisazené/závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso a záslepky:
Čela:
Reflektor:
Mřížka:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:
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přisazené, závěsné přímé, nástěnné přímé, nástěnné nepřímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoce leštěná parabolická mřížka z materiálu MIRO® 4
opálový polykarbonát
semiprismatický polykarbonát
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – instalace prodlužuje celkovou délku svítidla
o 220 mm. Tato část je překryta záslepkou z eloxovaného hliníku.

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
dvěma zářivkovými trubicemi T5.

Rozměry:

T5 (G5)

LED

Výkon zářivka T5
2x14/24W
2x21/39W
2x28/54W
2x35/49W

Ta 25°C

IP20

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé,
nástěnné nepřímé
590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon LED
LED 19W (3300lm)
LED 25W (4400lm)
LED 32W (5500lm)
LED 38W (6600lm)

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé,
nástěnné nepřímé
850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

RIO – vestavné svítidlo

mřížka

semiprisma

opál

10

RIO – vestavné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso a záslepky:
Čela:
Reflektor:
Mřížka:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:
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vestavné do pevného SDK podhledu, případně do SDK příčky
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoce leštěná parabolická mřížka z materiálu MIRO® 4
opálový polykarbonát
semiprismatický polykarbonát
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – instalace prodlužuje celkovou délku svítidla
o 220 mm. Tato část je překryta záslepkou z eloxovaného hliníku.

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
dvěma zářivkovými trubicemi T5.

Rozměry:

T5 (G5)

LED

Ta 25°C

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon zářivka T5

Vestavné

Výřez

Výkon LED

Vestavné

Výřez

2x14/24W
2x21/39W
2x28/54W
2x35/49W

614 mm
914 mm
1214 mm
1514 mm

600x97 mm
900x97 mm
1200x97 mm
1500x97 mm

LED 19W (3300lm)
LED 25W (4400lm)
LED 32W (5500lm)
LED 38W (6600lm)

876 mm
1156 mm
1436 mm
1716 mm

860x97 mm
1140x97 mm
1420x97 mm
1700x97 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

QUITO NÍZKÉ – přisazené / závěsné svítidlo

mřížka

semiprisma

detail
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QUITO NÍZKÉ – přisazené / závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso záslepky:
Čela:
Reflektor:
Mřížka:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
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přisazené, závěsné přímé, nástěnné přímé, nástěnné nepřímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoce leštěná parabolická mřížka z materiálu MIRO® 4
opálový polykarbonát
semiprismatický polykarbonát
plochý jemně matný polykarbonát
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
jednou zářivkovou trubicí T5.

Rozměry:

T5 (G5)

LED

Výkon zářivka T5
1x14/24W
1x21/39W
1x28/54W
1x35/49W

Ta 25°C

IP20

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé, nástěnné
nepřímé
590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon LED
LED 19W (3300lm)
LED 25W (4400lm)
LED 32W (5500lm)
LED 38W (6600lm)

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé, nástěnné
nepřímé
850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

QUITO STŘEDNÍ – přisazené / závěsné svítidlo

opál

detail zavěšení

detail závěsu
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QUITO STŘEDNÍ – přisazené / závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso záslepky:
Čela:
Reflektor:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
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přisazené, závěsné přímé, nástěnné přímé, nástěnné nepřímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
nízké opálové PMMA
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
jednou zářivkovou trubicí T5.

Rozměry:

T5 (G5)

LED

Výkon zářivka T5
1x14/24W
1x21/39W
1x28/54W
1x35/49W

Ta 25°C

IP20

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé, nástěnné
nepřímé
590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon LED
LED 19W (3300lm)
LED 25W (4400lm)
LED 32W (5500lm)
LED 38W (6600lm)

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé, nástěnné
nepřímé
850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

QUITO VYSOKÉ – přisazené / závěsné svítidlo

opál

detail zavěšení

detail závěsu
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QUITO VYSOKÉ – přisazené / závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso:
Čela:
Reflektor:
Difuzory pro přímé svícení:
Předřadníky / LED driver:
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přisazené, závěsné přímé, nástěnné přímé, nástěnné nepřímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoké opálové PMMA
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
jednou zářivkovou trubicí T5.

Rozměry:

T5 (G5)

LED

Výkon zářivka T5
1x14/24W
1x21/39W
1x28/54W
1x35/49W

Ta 25°C

IP20

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé, nástěnné
nepřímé
590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon LED
LED 19W (3300lm)
LED 25W (4400lm)
LED 32W (5500lm)
LED 38W (6600lm)

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé, nástěnné
nepřímé
850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

CALI – přisazené / závěsné svítidlo

čtverec/obdélník

detail

detail závěsu
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CALI – přisazené / závěsné svítidlo
Provedení svítidla:

přisazené, závěsné přímé, nástěnné

Těleso:
Difuzor:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:

eloxovaný hliníkový profil, bíle lakovaná plechová montura
opálové PMMA
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – nelze instalovat do všech rozměrů svítidla
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Jedná se o čtvercová nebo obdélníková svítidla, která jsou osazována lineárními nebo kruhovými zářivkami
T5 nebo LED moduly.

Rozměry:

T5 (G5)

LED

Ta 25°C

IP20

Výkon

Přisazené, závěsné, nástěnné
(šířka x délka)

1x22W T5-C
1x40W T5-C
1x22+40W T5-C
2x14/24W
4x14/24W
2x28/54W
4x28/54W

300 x 300 mm
400 x 400 mm
400 x 400 mm
600 x 300 mm
600 x 600 mm
1200 x 300 mm
1200 x 600 mm

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon LED
LED 19W (3300lm)
LED 25W (4400lm)
LED 38W (6600lm)
LED 63W (11000lm)

Přisazené, závěsné,
nástěnné
(šířka x délka)
300 x 300 mm
400 x 400 mm
600 x 300 mm
600 x 600 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

LA PAZ – přisazené / závěsné svítidlo

semiprisma

opál

detail závěsu
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LA PAZ – přisazené / závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso a záslepky:
Čela:
Reflektor:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:
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přisazené, závěsné přímé, nástěnné přímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
opálový polykarbonát
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – instalace prodlužuje celkovou délku svítidla
o 220 mm.

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní verze se osazují dvěma
zářivkovými trubicemi T5 nebo dvěma LED moduly vedle sebe.

Rozměry:

T5 (G5)

LED

Ta 25°C

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon zářivka T5

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé

Výkon LED

Přisazené, závěsné přímé,
nástěnné přímé

2x14/24W
2x21/39W
2x28/54W
2x35/49W

590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

LED 38W (6600lm)
LED 50W (8800lm)
LED 64W (11000lm)
LED 76W (13200lm)

850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

BOGOTA – přisazené / závěsné svítidlo

detail závěsu

detail

detail baldachýnu
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BOGOTA – přisazené / závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
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přisazené, závěsné přímé
práškově lakovaný hliníkový profil
opálové PMMA
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné

Svítidla jsou osazována LED moduly.

Rozměry:

LED

Ta 25°C

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon LED

Přisazené, závěsné přímé
(průměr x výška)

Výkon LED

Přisazené, závěsné přímé
(průměr x výška)

LED 30W
LED 59W
LED 106W

590 x 77 mm
870 x 77 mm
1150 x 77 mm

LED 46W
LED 93W
LED 159W

590 x 114 mm
870 x 114 mm
1150 x 114 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

PANAMA – přisazené / závěsné svítidlo

detail závěsu

detail

detail baldachýnu
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PANAMA – přisazené / závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
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přisazené, závěsné přímé, závěsné přímo-nepřímé
práškově lakovaný hliníkový profil
opálové PMMA
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné

Svítidla jsou osazována LED moduly.

Rozměry:

LED

Výkon LED
LED 35W (6000lm)
LED 48W (7500lm)
LED 61W (10500lm)

Ta 25°C

IP20

Přisazené, závěsné přímé,
závěsné přímo-nepřímé
(průměr x výška)
870 mm x 77 mm
1150 mm x 77 mm
1430 mm x 77 mm

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon LED

Přisazené, závěsné přímé,
závěsné přímo-nepřímé
(průměr x výška)

LED 51W (8800lm)

870 mm x 114 mm

LED 70W (11000lm)
LED 89W (15400lm)

1150 mm x 114 mm
1430 mm x 114 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

BOGOTA – vestavné svítidlo

detail

technický detail zabudování

technický detail
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BOGOTA – vestavné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso:

vestavné do pevného SDK podhledu, případně do SDK příčky
eloxovaný hliníkový profil

Difuzory:

opálové PMMA

Předřadníky / LED driver:

EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
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Svítidla jsou osazována lineárními a kruhovými zářivkami T5 a LED moduly.

Rozměry:

T5
(G5)

LED

Ta
25°C

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon zářivka (G5 + 2G11 + 2Gx13)

Vestavné
(průměr x výška)

Výkon LED

Vestavné
(průměr x výška)

1x55W
4x24W + 1x22W
8x14/24W

450 x 125 mm
620 x 125 mm
900 x 145 mm

LED 30W (4300lm)
LED 70W (10000lm)
LED 110W (16000lm)

450 x 125 mm
620 x 125 mm
900 x 145 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

CALI – vestavné svítidlo

detail

technický detail zabudování

technický detail
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CALI – vestavné svítidlo

Provedení svítidla:
Těleso:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
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vestavné do pevného SDK podhledu, případně do SDK příčky
eloxovaný hliníkový profil
opálové PMMA
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné

Svítidla jsou osazována lineárními a kruhovými zářivkami T5, kompaktními zářivkami a LED moduly.

Rozměry:

T5
(G5)

LED

Ta
25°C

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon

Vestavné
(šířka x délka x výška)

Výkon LED

Vestavné
(šířka x délka x výška)

1x22W T5-C
1x40W T5-C
4x14/24W T5
2x14/24W T5

300 x 300 x 200 mm
400 x 400 x 200 mm
600 x 600 x 170 mm
600 x 300 x 170 mm

LED 13W (2200lm)
LED 19W (3300lm)
LED 38W (6600lm)
LED 25W (4400lm)

300 x 300 x 200 mm
400 x 400 x 200 mm
600 x 600 x 170 mm
600 x 300 x 170 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

LIMA X – přisazené/závěsné svítidlo

semiprisma

opál

detail závěsu
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LIMA X – přisazené/závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso a záslepky:
Čela:
Reflektor:
Mřížka:
Difuzory:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:
Poznámka:
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přisazené, závěsné přímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoce leštěná parabolická mřížka z materiálu MIRO® 4
opálový polykarbonát
semiprismatický polykarbonát
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – instalace prodlužuje celkovou délku svítidla
o 220 mm. Tato část je překryta záslepkou z eloxovaného hliníku.
závěsná verze svítidla je dodávána včetně stropní rozety, závěsů a
přívodního transparentního kabelu v délce 2 m.

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
jednou zářivkovou trubicí T5.

Rozměry:

T5 (G5)

LED

Ta 25°C

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon zářivka T5

Přisazené, závěsné přímé

Výkon LED

Přisazené, závěsné přímé

1x14/24W
1x21/39W
1x28/54W
1x35/49W

590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

LED 19W (3300lm)
LED 25W (4400lm)
LED 32W (5500lm)
LED 38W (6600lm)

850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

LIMA XHN – závěsné svítidlo

semiprisma

opál

detail závěsu
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LIMA XHN – závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso a záslepky:
Čela:
Reflektor:
Mřížka:
Difuzory pro přímé svícení:
Difuzor pro nepřímé svícení:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:
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závěsné přímo-nepřímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoce leštěná parabolická mřížka z materiálu MIRO® 4
opálový polykarbonát
semiprismatický polykarbonát
opálové PMMA
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – instalace prodlužuje celkovou délku svítidla
o 220 mm. Tato část je překryta záslepkou z eloxovaného hliníku.

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
jednou zářivkovou trubicí T5 pro přímé a jednou zářivkovou trubicí T5 pro nepřímé svícení. Standardní
verze je jednookruhová.

Rozměry:

T5
(G5)

Ta
25°C

LED

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon zářivka T5

Závěsné přímo-nepřímé

Výkon LED

Závěsné přímo-nepřímé

2x 1x14/24W
2x 1x21/39W
2x 1x28/54W
2x 1x35/49W

590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

2x LED 19W (2x3300lm)
2x LED 25W (2x4400lm)
2x LED 32W (2x5500lm)
2x LED 38W (2x6600lm)

850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

LIMA XHV – závěsné svítidlo

semiprisma

opál

detail závěsu
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LIMA XHV – závěsné svítidlo
Provedení svítidla:
Těleso a záslepky:
Čela:
Reflektor:
Mřížka:
Difuzory pro přímé svícení:
Difuzor pro nepřímé svícení:
Předřadníky / LED driver:
Nouzové moduly:
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závěsné přímo-nepřímé
eloxovaný hliníkový profil
eloxovaný hliník
vysoce leštěný hliník
vysoce leštěná parabolická mřížka z materiálu MIRO® 4
opálový polykarbonát
semiprismatický polykarbonát
opálové PMMA
EVG – elektronické, DALI – digitálně stmívatelné
1 hodina, 3 hodiny – instalace prodlužuje celkovou délku svítidla
o 220 mm. Tato část je překryta záslepkou z eloxovaného hliníku.

Svítidla jsou osazována lineárními zářivkami T5 nebo LED moduly. Standardní zářivkové verze se osazují
jednou zářivkovou trubicí T5 pro přímé a jednou zářivkovou trubicí T5 pro nepřímé svícení. Standardní
verze je jednookruhová.

Rozměry:

T5
(G5)

Ta
25°C

LED

IP20

EVG

DALI

DIM
0-10V

EMG

Výkon zářivka T5

Závěsné přímo-nepřímé

Výkon LED

Závěsné přímo-nepřímé

2x 1x14/24W
2x 1x21/39W
2x 1x28/54W
2x 1x35/49W

590 mm
890 mm
1190 mm
1490 mm

2x LED 19W (2x3300lm)
2x LED 25W (2x4400lm)
2x LED 32W (2x5500lm)
2x LED 38W (2x6600lm)

850 mm
1130 mm
1410 mm
1690 mm

Výše uvedená svítidla jsou standardními výrobními rozměry. Jsme schopni navrhnout a vyrobit svítidla
speciálních tvarů a rozměrů dle požadavků architekta či investora. Tato je nutno řešit individuálně s jedním
z našich techniků.

ATYPICKÁ VÝROBA

detail

detail

detail
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ATYPICKÁ VÝROBA
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Atypická výroba vychází ze sériově vyráběných svítidel, která jsou dle přání zákazníka osazována zářivkami
T5 nebo LED moduly, popř. jejich kombinací, v různých délkách. Svítidla je možné spojovat do obrazců pod
různými úhly a v kombinaci difuzorů, mřížek, záslepek, 3fázových proudových lišt a bodových svítidel. Na
přání zákazníka je možné svítidla vyrobit i v jiném barevném provedení dle vzorníku barev RAL a
v povrchové úpravě hladké, nebo v matném či lesklém provedení jemné struktury.
Příklady realizovaných atypických svítidel:

Kontakt:

Sídlo společnosti České Budějovice
Strakonická 2646
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 386 444 493
www.alikas.cz

Petr Linhart
ředitel
linhart@alikas.cz
+420 602 125 008

Obchodní kancelář Praha
Šafránkova 1238/1
150 00 Praha 5

