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Spolehlivost a bezpečnost našich výrobků je naší 
prioritou. Proto jsme založili vlastní laboratoř. Pečlivě 
kontrolujeme naše produkty a důkladně testujeme 
parametry. Můžete si být jisti, že od nás dostáváte 
produkt, který splňuje vaše očekávání.
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Vlastní výroba v Polsku - to je naše výhoda, která fungu-
je ve váš prospěch. Můžeme průběžně upravovat produkt 
pro vaši investici a vyrobit jej na místě. Právě společnost 
Kanlux Factory nám umožňuje rychle dodávat profe-
sionální produkty. Náš strojový park a naše vlastní prášková 
lakovna zaručuje opakovatelnost produktu - bez ohledu 
na to, zda potřebujete 100 nebo 1 000 svítidel.
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Sklady,  
výrobní haly

Svítidla tRi-PROOF
Kanlux TP STRONG

Hlavní výhodou světlometů je mnoho různých 
možností instalací jak na fasádách tak i na stropě 
a také možnost směrování světla ve směru, 
kterým chcete. V nabídce Kanlux najdete široký 
výběr různých modelů včetně verzí s asymetric-
kou optikou.

Svítidla Kanlux TP pomohou osvětlit místnosti 
s vysokou vlhkostí a prachem, např. průmyslo-
vé haly, sklady, dílny nebo garáže.

PROFESiONÁlNí 
REFlEKtORY

Kanlux FL AGOR
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PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA
Kanlux FUTURIO

Svítidla řady Kanlux HB znamenají především 
snadné připojení a instalaci. Velmi efektivní 
LED moduly zajišťují vysokou energetickou 
účinnost a velké množství světla, které je po-
třebné ve skladech a výrobních halách.

Série Kanlux FUTURIO jsou svítidla pro  
speciální úkoly. Jsou ideální do drsných 
pracovních podmínek (IP65) a vysokých 
místností, kde je zapotřebí velmi velký 
světelný tok až 10 000 lm.
 

HiGH BaY
Kanlux HB PRO HI 

SKLADY, VÝROBNÍ HALY
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Hlavní výhodou těchto systémů je spojení mo-
derního designu s velkou flexibilitou aranžmá. 
Elegantní a jednoduchá forma svítidel a možnost 
vytvářet z lišt jakýkoli tvar, je předurčují jako ideální 
řešení pro  kancelářské prostory.

lEd PaNElY
Kanlux BLINGO LED 

Svítidla
Na liŠtOvÝ SYStÉM

Kanlux ACORD + TEAR

Máme velmi široký výběr kancelářských ve-
stavných a přisazených svítidel. Garantujeme 
nejvyšší kvalitu světla a také možnost ovládání 
pomocí sběrnice (DALI). Rádi vám pomůžeme 
s výběrem takových svítidel, které budou 
splňovat vaše požadavky.

Kancelářské  
budovy
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Integrované osvětlení, zajišťující vysokou 
světelnou účinnost a rovnoměrný rozptyl 
světla. Svítidla jsou ideálním řešením pro 
osvětlení vnitřních komunikačních tras 
budov nebo místností se zvýšenou vlh-
kostí vzduchu (IP65/20).

liNiOvÁ Svítidla
Kanlux ALIN LED 

dOWNliGHt
Kanlux AREL

Svítidla tohoto typu mohou vytvářet ro-
vnoměrnou a až několik metrů dlouhou 
souvislou linii světla. Neviditelné mezery a 
možnost výběru barvy svítidla a barvy světla, 
je dělají jako ideální řešení ke zvýšení pre-
stiže investic, kde budou instalovány.

KancelářsKé budovy
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Obytné  
budovy

Stropní plafony LED nebo s vyměnitelným zdro-
jem světla jsou univerzální řešení osvětlení. Naše 
stropní svítidla se vyznačují vynikajícími užitkovými 
vlastnostmi, precizním provedením a perfekt-
ním designem. Rádi je pro Vás přizpůsobíme dle 
Vašich požadavků.

INVESTIČNÍ
PlaFONiÉRY

Kanlux DABA 

Kanlux TYBIA

Naše značka modulárního vybavení, zahr-
nuje nejen elektrické skříně, ale také jejich 
kompletní vybavení.

ROZVÁDĚČE 
a ElEKtRiCKÉ 

SKŘÍNĚ
IDEAL TS by Kanlux
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obyTné budovy

Osvětlení venkovního parkoviště je 
obzvláště důležité na podzim a v zimě. 
Vyberte si svítidla Kanlux STREET LED, 
která jsou charakteristická svým vyso-
kým světelným tokem a jsou odolná 
vnějším faktorům.

Naše fasádní svítidla Vám pomohou 
osvětlit terasu, balkon nebo fasádu 
budovy. Můžete si vybrat mezi různými 
tvary a světelnými efekty.

FaSÁdNí
Svítidla

Kanlux REKA

OSVĚTLENÍ 
PARKOVIŠTĚ

Kanlux STRRET
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Obchodní 
centra

Reflektory Vám pomohou osvětlit malé i velké 
povrchy - v závislosti na výkonu a sv. toku světla. 
Ty, které jsou určeny k použití venku, jsou velmi 
odolné vůči povětrnostním podmínkám.

PROFESiONÁlNí 
REFlEKtORY

Kanlux FL AGOR

Svítidla na lištovém systému jsou 
pevným a nepostradatelným prvkem 
obchodů, umožňují volný pohyb 
a libovolné nasměřování svítidla pro 
zvýraznění vybraných míst a produktů.

Svítidla
Na liŠtOvÝ SYStÉM

Kanlux ACORD + TEAR
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Díky vlastní výrobě, můžeme přiz-
působit liniová svítidla Vaší investici 
a jejím potřebám. Můžeme změnit 
délku, přizpůsobit parametry, vyba-
vit je sběrnicí DALI a mnoho dalšího.

Dobře a rovnoměrně osvětlené 
nadzemní parkoviště, to je 
základ. Díky našim svítidlům se 
budou motorizovaní zákazníci 
cítit bezpečně a pohodlně.

OSVĚTLENÍ 
PARKOVIŠTĚ

Kanlux STRRET

liNiOvÁ
Svítidla

Kanlux ALIN LED 

OBCHODNÍ CeNtRA
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Podzemní  
parkoviště

Dobré osvětlení v podzemním parkovišti to 
je základ. Naše LED svítidla zaručují nízké 
provozní náklady a bezporuchovost i přes 
obtížné pracovní podmínky.

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA
Kanlux MAH HI; Kanlux FUTURIO

Svítidla tRi-PROOF
Kanlux TP SLIM
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PodZeMnÍ PaRKovIŠTĚ

Nouzová svítidla nejsou jen otázkou 
funkčnosti ale také požadavkem. 
Nabízíme Vám celou řadu nouzových 
a antipanických svítidel. 

TEKNO značky MOWION je série elektro-
instalačního materiálu, která se používá na 
venkovních stěnách a fasádách, jejím cha-
rakteristickým rysem je těsnost a bezpečnost. 

NOUZOvÁ 
Svítidla

ONTEC 

ELEKTROINSTALAČNÍ 
ZAŘÍZENÍ

MOWION by Kanlux seria TEKNO
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Domy  
a zahrady

iNvO
Kanlux INVO

Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které je 
díky svým technickým aspektům použitelné praktic-
ky kdekoli. Jeho design je navíc jedinečný a stane se 
ozdobou jakéhokoli místa, kam jej umístíme.

Kanlux INVO TR je řada architektonických svítidel 
s vyměnitelným zdrojem světla GU10. Vnější sloup-
ky a fasádní svítidla velmi efektivně rozšiřují světlo 
nejen v zahradě, ale také rozjasňují uličky, stezky 
nebo turistické trasy. Každé svítidlo má prostor pro 
3 zdroje světla.

StROPNí lEd SvítidlO
Kanlux BENO
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Naše fasádní svítidla Vám pomohou 
osvětlit terasu, balkon nebo fasádu 
budovy. Můžete si vybrat mezi různými 
tvary a světelnými efekty.

FaSÁdNí
Svítidla

Kanlux REKA

ZaHRadNí 
SvítidlO

Kanlux UBOS

Kanlux UBOS je elegantní a moderní osvětlení pro 
každou zahradu, terasu nebo dokonce balkon. Tato 
jedinečná lampa má nejen geometrické, skan-
dinávské tvary, ale také další funkce.

DOMY A ZAHRADY
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Domy  
a bydlení

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, 
šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Žárovky 
IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, 
což potvrzuje německý certifikát kvality TÜV Rheinland.

Kanlux RITI je vyroben z hliníku, pískovaná povr-
chová struktura je nalakovaná na matnou barvu, 
zatímco reflektor je pokryt vrstvou laku s lesklým 
pigmentem. Řada Kanlux RITI se vyznačuje dobrou 
kvalitou zpracování a moderním designem. 

SVĚTELNÉ ZDOJE
iQ lEd

StROPNí BOdOvÉ  
SvítidlO
Kanlux RITI
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Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti 
tradičních žárovek a moderních LED světel-
ných zdrojů. Proto o něm mluvíme, jako 
o první skutečné LED žárovce. Skleněná 
žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED dio-
dy uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve 
všech směrech.

SVĚTELNÉ ZDROJE
 X lEd

DOMO značky MOWION je série elektroin-
stalačního materiálu, která se užívá v domech 
a interiérech, má jemný a originální design. 
Poskytuje možnost výměny vnitřního rámečku.

ELEKTROINSTALAČNÍ 
ZAŘÍZENÍ

MOWION by Kanlux série DOMO

DOMY A BYDLeNÍ
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Domy, bydlení,  
kancelářské prostory

MOWION je přidružená značka Kanluxu, která se 
zabývá spínači, kontakty a speciálními zásuvkami. 
Značka má 4 typové řady:
LOGI – ideální do veřejných budov
DOMO – užívá se v domech a interiérech
TEKNO – tyto produkty se hodí do garáží, altánů atd.
BIURO – inovativní řada pro kanceláře 

MOWiON
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Elektrické modulární přístroje, skříně 
a rozváděče vyrábí naše přidružená 
značka IDEAL TS. Je to značka věnovaná 
profesionálům. Na základě zkoumání po-
třeb a očekávání, ve spojení se zkušenost-
mi zavedli řadu zařízení, která usnadňují 
instalaci a práci s modulárním zařízením. 
Kovové rozváděče se vyrábějí ve Fabrice 
Kanlux a všechny vždy projdou nezbytný-
mi testy a testy kvality. 

idEal tS

doMy, bydlenÍ, KancelářsKé PRosToRy
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KANLUX SA
ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00 
fax  +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX UK DiStribUtioN
mob. 077 2524 9456
mob. 074 6679 1303
e-mail: kanlux.uk@kanlux.com 
 
KANLUX S.r.o. 
Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.r.o. 
Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX Kft.
9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КанлюКс
08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19 
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

ООО КанлюКс-ЭлеКТрОмОнТаж
142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д.1, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com

KANLUX EooD
Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GmbH
Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LiGHtiNG SrL 
Kanlux Lighting S.R.L.Oltenitei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROmANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX frANcE SAS
224bis, rue Marcadet, 75018 Paris
FRANCE
tel +33 (0)6 51 64 28 79
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com 

KANLUX itALy DiStribUtioN
mob. + 39 (0) 340 950 26 05
e-mail: kanlux.it@kanlux.com 



kanlux.com


