
Detale potrafi ą zmienić wnętrze i wykreować nową, unikalną 
przestrzeń. Teraz możesz dyskretnie doświetlić pomieszcze-

nie, podkreślić wybrane miejsca lub stworzyć przytulny klimat z 
pomocą nowych opraw meblowych Kanlux.

PLANTI  i L INCY  to nowe modele lamp podszafkowych. 
Łączą klasyczne wzornictwo z nowoczesnymi funkcjami, które na 

pewno spełnią Wasze oczekiwania.

PLANTI LED   
• płaska konstrukcja – wysokość 5 mm

• źródło światła: LED SMD
• światło o strumieniu 140 lumenów 

LINCY LED
• zbliżeniowy czujnik ruchu 
• trwałość 30 tys. godzin
• źródło światła: LED SMD
• 4 długości oprawy - 45, 60, 90 lub 120 cm

DEKORACYJNE
 oprawy meblowe



PLATEN LED
• idealnie sprawdza się umieszczona nad szafką
• źródło światła LED SMD (strumień 530 lumenów)
• IP 44 - oprawa może być używana w pomieszczeniach
   o podwyższonej wilgotności - na przykład w łazience
   jako oświetlenie nad lustrem

Oprawy LINCY, PLANTI i PLATEN mogą także służyć 
do oświetlenia niewielkich przestrzeni i pomieszczeń 
domowych takich jak np.: garderoby czy schowki.

PLATEN to nowoczesna oprawa LED, która emituje 
wysokiej jakości światło, a jej dodatkowym atutem jest 
delikatny, uniwersalny design, który współgra zwłaszcza 
z nowoczesnymi wnętrzami.

PLATEN LED



RUBINAS LED
•  z trzema diodami łączy 
    w sobie trzy strumienie światła
   - podświetlającego również
    szklaną półkę

CLAMPO LED
•  cały strumień kieruje w tafle półki

ZAFIRAS LED
•  dwa strumienie światła
    w  górę i dół

Podstawową zaletą tych LEDowych klipsów, oprócz funk-
cjonalności i ciekawych efektów świetlnych, jest ich ener-
gooszczędność.

RUBINAS, ZARIRAS i CLAMPO to innowacyjny i 
łatwy sposób na stworzenie ciekawej iluminacji w domu, biurze 
czy innym wybranym przez nas miejscu. Meblowe oprawy ak-
centowe, dedykowane są do oświetlenia witryn meblowych 
gdzie stworzą ciekawy efekt wizualny, rozświetlając tafl ę 
szklanych półek lub wnętrze witryny meblowej.



 DRIFT LED
•

Zasilacz stałonapięciowy 12V o mocy 
18W dedykowany do opraw meblo-
wych, wyposażonych w złącza w syste-
mie 91505, kompatybilny z serią opraw 
meblowych. Zakres pracy zasilacza – 
od 0W.

•
PARAMETRY TECHNICZNE:
• In: 230V AC 
• Out: 12V DC
• Dopuszczalne obciążenie: 18W
• Rozdzielacz ze złączami 91505 (6 pkt.)
• Przewód: 15 cm

DIM-FF1
•

Wyłącznik dotykowy dedykowany
do opraw meblowych. Pojedyncze
dotknięcie powoduje włączenie / 
wyłączenie oprawy, przytrzymanie 
dłuższe niż 0,5 sekundy powoduje 
stopniowe rozjaśnienie i ściemnianie 
oprawy (min. – max. – min.).

•
PARAMETRY TECHNICZNE:
• Napięcie: 12/24V
• Dopuszczalne obciążenie: 24/48W
• System złącz 91505
• Przewód: 1m

DB-FF6
•

6-kanałowy rozdzielacz w systemie 
złącz 91505. Rozdzielacz może być 
łączony w obwód z wyłącznikiem
dotykowym DIM-FF1 oraz zasilaczem 
DRIFT LED F 0-18W.

•
PARAMETRY TECHNICZNE:
• Napięcie: 12/24V DC
• Dopuszczalne obciążenie 24/48W
• Przewód: 1m

•  Kanlux SA, ul. Objazdowa 1-3  /  41-922 Radzionków  / tel. 32/388 74 00  /  fax  32/388 74 99  /  e-mail: kanlux@kanlux.pl  •

W celu zapewnienia pełnego komfortu korzystania z opraw meblowych Kanlux przygotowaliśmy 
dla Was akcesoria, których zastosowanie ułatwi korzystanie z naszych produktów.


