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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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Profesionální 
svítidla pro každou investici

Lištové systémy dovolují přesné nastavení a 
přemístění svítidel tak, aby se vytvořila perfektní 
nasvětlená expozice. Správně vybrané světlo vám 
dovolí zvýraznit barvy (CRI>90), díky tomu budou 
osvětlené předměty vypadat atraktivněji.

SVÍTIDLA
NA LIŠTOVÝ SYSTÉM

Kanlux ACORD + TEAR

Série zapuštěných svítidel s dvouosou regu-
lací. Jsou určené pro vnitřní osvětlení budov ve 
kterých je obzvláště důležité zvýraznit horizontál-
ní a vertikální roviny.

Svítidla vyrobená z hliníku jsou elegantním 
řešením, která dodají místnostem prestiž. Záro-
veň velmi široká nabídka a množství různých 
verzí liniových svítidel vám umožní zvolit per-
fektní osvětlení nejvyšší kvality.

LINIOVÁ SVÍTIDLA
Kanlux ALIN LED 

DOWNLIGHT
Kanlux MATEO

OBCHODNÍ CENTRUM
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Profesionální 
svítidla pro každou investici

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA
Kanlux FUTURIO

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.

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 

PROFESIONÁLNÍ 
REFLEKTORY

Kanlux FL AGOR

SKLAD, VÝROBNÍ HALA
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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.

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.

Profesionální 
svítidla pro každou investici

KANCELÁŘSKÁ BUDOVA
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Profesionální 
svítidla pro každou investici

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

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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Profesionální
svítidla pro každou investici

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

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 ŘETĚZCE
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Profesionální
svítidla pro každou investici

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

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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Kanlux ALIN LED
liniová svítidla

 Veřejná knihovna v Bninu je po-
bočkou knihovny v Kórniku. Samotná 
budova na nás udělala obrovský dojem. 
Nejen svou velikostí, ale také architekto-
nickou formou. Investor si vybral Kanlux 
jako hlavního dodavatele osvětlení, pro-
tože jsme byli jedni z mála, kteří splnili 
všechna designová očekávání klienta. 
Na jeho žádost jsme se setkali na místě 
knihovny a vyslechli jsme jeho přání. 
Klíčovým prvkem bylo, že jsme byli 
otevření a plni odhodlání.

 Požadavky byly jasné: všechno 
osvětlení musí být v souladu se střešní kon-
strukcí. Klient navíc požadoval na výrob-
ky pětiletou záruku a svítidla, která budou 
použita k osvětlení, by měla být bílá a s 
ovládáním DALI.
 Rychle jsme odpověděli na poptávku 

předložením projektu a celkové nabídky. 
Při závěrečném shrnutí, se produkty Kanlux 
ukázaly jako nejdostupnější z hlediska kvality 
a ceny. Pro projekt jsme použili LED svítidla 
Kanlux ALIN. Jedná se o svítidla, která byla 
navržena v naší domovské továrně v Ra-
dzionkowě a díky vlastní výrobě je dokážeme 
přizpůsobit téměř všem investičním a desi-
gnovým předpokladům. Důležité zde bylo 
také hledisko řízení DALI, protože investor 
předpokládal, že budova bude k minimaliza-
ci provozních nákladů využívat denní světlo. 
V tomto případě byla použitá svítidla přizpů-
sobena potřebám klienta. 
  Všechna svítidla měla být monto-
vána přímo na kabelové trasy. Pro tento 
účel jsme vytvořili projekt, jehož průměrná 
intenzita je 550lx a rovnoměrnost 0,48 v 
barvě 4000K. Všechny světelné linie jsme 
navrhli mezi plánovanými regály pro lepší 

osvětlení komunikačních cest.   
 Spolupráce probíhala velmi efekti-
vně. Vděčíme za to několika faktorům: 
- vlastní tým projektantů osvětlení, který 
po přípravě projektu a konzultaci s klien-
tem může reagovat včas na změny prove-
dené v projektu,
- vlastní výroba, která umožňuje se přiz-
působit potřebám investice a vyrobit svíti-
dla s příslušnými parametry,
-  specializovaná osoba zabývající se da-
nou investicí, která dle potřeb navštěvu-
je staveniště, aby se postarala o všechny 
podrobnosti a v případě potřeby reagovala 
na možné události. 
 Důležitou roli také hraje celé pro-
duktové portfolio. Díky tak rozsáhlému 
zázemí jsme byli schopni efektivně a bez 
problémů provést celý proces a získat tím 
spokojeného zákazníka.

Veřejná knihovna v Kórniku
Pobočka v Bninu



24 25



26 27



28 29

 Knihovna Don Bosco
papežská Salesiánská univerzita v Římě

 Salesiánská univerzita v Římě v 
květnu 2020 oslavila 80. výročí od za-
ložení. Univerzita se skládá z 5 různých 
fakult: teologie, filozofie, věda o výcho-
vě, křesťanská a klasická literatura a 
věda o sociální komunikaci.

 Cílem investice byla moderni-
zace, zlepšení funkčnosti a efektivity 
osvětlení: v knihovně, v celé budově fa-
kulty komunikace, v učebnách pedago-
gické a teologické fakulty a také v no-
vém kancelářském komplexu naproti 
rektorátu. Naše výrobky byly použity 
jak prostorách vyhrazených pro studen-

ty tak i v prostorách pro  zaměstnance. 
Projekt se vyvíjel více než rok a nakonec 
zahrnoval více než 2 000 různých pro-
duktů. Hlavními produkty byly LED pa-
nely BRAVO (více než 400 kusů), které 
nejen umožnily snížit náklady na spotře-
bu energie, ale zároveň dodaly celé kon-
strukci modernější vzhled. Rovněž byly 
použity rámečky ADTR, které transfor-
movaly naše panely na funkční stropní 
svítidla s neinvazivním designem, har-
monizujícím s okolním prostředím. Tam 
kde nebylo možné nahradit stávající 
stropní svítidla, jsme se zaměřili na in-
tegraci stávajícího řešení s „LED zářivka-

mi“ LED Kanlux T8 LED GLASS různých 
výkonů. Světelná účinnost v kombinaci 
s životností přispěla ke snížení nákladů 
souvisejících s výměnou běžných tra-
dičních světelných zdrojů. Zmodernizo-
vali jsme také nouzové osvětlení - svíti-
dla ONTEC. Na venkovním pozemku, 
sousedícím s univerzitou jsme použili 
svítidlo STREET LED 8000, které zaruču-
je ideální osvětlení chodníků a parko-
višť. Realizace této investice nám posky-
tla velkou satisfakci a rozmach investic 
nám dovolil ukázat, jak velkou škálu pro-
duktů máme a jak dokážeme reagovat 
na požadavky projektu a klienta. Kanlux BRAVO LED

LED panely



30 31



32 33



34 35

Továrna Likmere
ve Vilkomeru v Litvě

 Továrna společnosti Lik-
mere se nachází v litevském Vil-
komere. Zde dochází ke zpraco-
vání březového dřeva na překližku. 
Výrobce nám dal za úkol nahradit 
staré zářivkové osvětlení na takové, 
které bude ekologické, ekonomic-
ké, inteligentní a samozřejmě pra-
chotěsné. Osvětlení bylo vyměně-
no v celé továrně. Navrhli jsme 
projekt založený na inteligentním 
osvětlovacím systému s řízením 
DALI. Senzory, které monitorují ob-
lasti a snížením nebo zhasnutím 

osvětlení v oblastech, kde se nikdo 
nenachází. Toto řešení bylo přijato 
pozitivně. K jeho realizaci jsme po-
užili prachotěsná svítidla z továrny 
Kanluxu - FUTURIO. Tato svítidla 
nám umožnila používat řízení DALI 
a vybrat si správné parametry pro 
osvětlení takových velkých ploch. 
Energetický úsporná svítidla Kan-
lux FUTURIO LED přizpůsobená 
řídicímu systému DALI, snížila 
spotřebu energie na 30% původní 
hodnoty. Výsledkem je, že emise 
CO2 také poklesly o 50 tun ročně.

Kanlux FUTURIO
prachotěsná svítidla
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 Zajímavým úkolem byl pro-
jekt adaptace a rozšíření historic-
kých městských jatek za účelem 
získání nové společenské funkce. 
V tomto případě šlo o osvětlení 
nově vytvořeného muzea regio-
nu Rawa. Cílem bylo umožnit vy-
stavení cenných vzácných sbírek 
shromážděných muzeem. V pro-
storu měla být výstava o historic-
ké roli budovy, muzejní knihovna a 
tematická studia. Je to také místo 
setkání místních obyvatel, sběra-

telů a umělců. Zákazník požadoval, 
aby svítidla, kromě požadovaných 
dobrých parametrů odpovídaly i 
designu investice. Dřevo, vitríny a 
množství exponátů nám okamžitě 
vytipovalo svítidlo, které má být v 
projektu použito Kanlux ALIN. Tato 
svítidla jsou ve formě přisazených 
a závěsných, mohli jsme je indivi-
duálně přizpůsobit každé místno-
sti, a zároveň zachovat, bez ohledu 
na parametry a velikost, jejich so-
udržný vzhled.

Zemské muzeum
v Rawie Mazowieckié
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Kanlux MAH LED
prachotěsná svítidla

Kanlux ALIN LED
liniová svítidla
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Soukromý byt
v Javořině

 Lištový systém může být složen do jakéhokoliv tvaru, záleží jen na 
Vás. Jsme zvyklí vidět toto osvětlení v obchodech nebo v kancelářích, ale 
vstup lištového systému do obytných prostor je absolutní trefou do desítky. 
Stojí za to věnovat pozornost funkčnosti - díky pohyblivým reflektorům, 
můžeme každý den měnit své okolí. Lištový systém se osvědčí v mnoha 
místnostech, díky pohyblivým reflektorům, můžeme zvýraznit konkrétní 
místa a současně přestavět hlavní osvětlení. Zde jsme použili lištový systém 
TEAR N spolu s reflektory ACORD ATL1.

Kanlux ACORD
svítidla na lištovém systému



44 45



46 47

Továrna pro kolejová zařízení
v Przysieku

 Modernizace osvětlení v Poznaňské továrně na kolejová 
zařízení byla již realizovaná v hotových interiérech.Projekt musel 
být primárně sladěn s jejich charakterem, designem interiéru a 
detaily. Závěsná svítidla Kanlux ALIN LED, splňovala všechny for-
mální požadavky a jejich design byl schválen. Problém, který měl 

být vyřešen, byla barva - investor označil jako nezbytný prvek, 
sladění oranžových detailů pokoje. Vyřešili jsme to změnou 
jedné části svítidla bez zásahu do jeho konstrukce - napájecím 
kabelem. Naše vlastní výroba nám umožnila splnit i toto přání 
zákazníka.
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Kanlux ALIN LED
liniová svítidla
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 Hotel Seven v Bytomu se nachází v samém srdci slez-
ské aglomerace. Od svého vzniku to bylo místo silně odkazující 
na slezské kořeny, ale ve velmi moderním stylu. Kombinace 
předválečné architektury Bytomu s minimalistickou formou 
hotelu v industriálním stylu, působí opravdu velkým dojmem. 
Spolupracovali jsme s hotelem Seven na interních projektech, 
ale výzvou bylo také osvětlit vnější prostory - obě fasády budovy 
a okolí hotelu.

 

 V tomto případě nám pomohlo široké portfolio 
osvědčených produktů, jako jsou Kanlux SORTA, Kanlux NOVIA 
a Kanlux ANTRA.

Hotel Seven
v Bytomie
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Hotel Seven
v Bytomie MOWION by Kanlux

 V hotelu SEVEN v Bytomu, který se 
nachází velmi blízko naší společnosti, jsme se 
mohli osvědčit také při modernizaci a renova-
ci interiéru. Design zahrnuje stolní lampičky, 
osvětlení pokojů a koupelen, stejně jako elek-
troinstalační zařízení MOWION by Kanlux. Pro 
hotelová řešení, kde je nejdůležitější životnost 

a odolnost, design musí být univerzální, navrhli 
jsme řadu LOGI naší značky. Jsme si jisti, že se 
jedná o řešení, které díky své odolnosti a síle 
funguje nejlépe ve veřejných budovách. Uni-
verzální design v kombinaci se čtyřmi základ-
ními barvami jej umožňuje úspěšně vložit do 
každé investice.
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Knihovna Tuvim
v Lodži

 Městský dům na ulici Tuwima 46 v Lodži byl pozoruhod-
ně revitalizován. Historická část byla zrekonstruována se zacho-
váním původních prvků, které k tomu byly vhodné. Západní zeď 
naopak získala obrovské prosklení, díky čemuž více než sto let 
starý městský dům, získal moderní vzhled. Rekonstrukce souvisela 
se změnou využití stávajících budov - obytných a komerčních - a 

rozšířením budovy do veřejného sektoru. Byly zde vybudovány pů-
sobivé kancelářské prostory, knihovna a servisní prostory. Osvětlení 
muselo splňovat standardy a odpovídat charakteru interiéru. Navíc 
se nám podařilo dosáhnout fantastického efektu osvětlení, viditel-
ného také z vnějšku budovy. Použili jsme závěsná svítidla Kanlux 
ALIN LED zkombinovaná s LED panely Kanlux BRAVO.

Kanlux ALIN LED / Kanlux BRAVO S
liniová svítidla / LED panely
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Kancelářská budova G1
ve městě Gorzów Wielkopolski

 Přestavba bývalé budovy 
ZWCh Stilon v Gorzowě Wlkp na kan-
celářskou a servisní budovu trvala dva 
roky. V budově G1 Office byly vytvoře-
ny kanceláře, konferenční místnosti 
i open space kanceláře. Všechny in-
stalace a fasáda budovy byly moder-
nizovány tak, aby odpovídaly obrazu 
moderní čtvrti. Zde byly důležité para-
metry, kvalita a vzhled navrhovaného 

osvětlení - jak vnitřního tak vnějšího. 
Proto jsme k dokončení projektu po-
užili LED panely ve formě rámečků 
- Kanlux AVAR. Toto osvětlení nejen 
splnilo všechny požadavky investora, 
ale také zapadalo do moderního kon-
ceptu designu budovy. Vzhled kan-
celářské budovy po modernizaci, vel-
mi pozitivně přijali i obyvatelé Gorzow 
Wielkopolski.

Kanlux AVAR LED
LED rámeček
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Nahrávací studio na umělecké fakultě
UWM v Olštýně

 Osvětlení nahrávací místnosti v University of Warmia 
and Mazury bylo spojeno s výběrem stmívatelných svítidel. 
Při návrhu a implementaci jsme použili svítidla z továrny 
Kanlux - Kanlux ALIN. Díky našim vlastním výrobním lin-
kám, můžeme průběžně reagovat na investice, kde poža-
davky projektu vyžadují použití nestandardních svítidel.  To 
byl právě tento případ. Realizace projektu, splnila všechna 
očekávání lidí, kteří byli zodpovědní za realizaci modernizace 
osvětlení.

Kanlux ALIN LED
liniová svítidla
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Kanlux AVAR LED
LED rámeček

Květinářství
v Sremu

 Květinářství umístěné v nákupním centru ve Śremu, 
bylo realizováné na základě projektu architektonického stu-
dia. Použití panelů Kanlux AVAR nám umožnilo dosáhnout 
efektu hloubky, jejich uspořádáním na černém stropu. Husté 
uspořádání osvětlení s nižším výkonem a vhodný výběr 
barvy světla umožnily vystavit celou škálu květinových barev  
přitom ji nenarušit a zároveň nezpůsobovat namáhání očí.
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Rezidenční
komplex

ve Vratislavi

 Dodání modulárního zařízení v souladu se specifikací 
projektu na sídlišti ve Vratislavi byl pro nás zajímavý projekt. Elek-
trické rozvaděče jsme vybavili bezporuchovým modulárním vy-
bavením značky IDEAL TS značky Kanlux. Velký důraz jsme kladli 
na neustálý kontakt s investorem, což nám umožnilo vypraco-
vat nabídku v souladu s předpoklady projektu. Při přistoupení k 
realizaci, použil investor pouze osvědčené výrobce pevných ma-
teriálů. Vysoká kvalita produktu a záruka až 5 let byly hlavními 
kritérii výběru. V rámci tohoto projektu se nám podařilo splnit 
očekávání investora. Nejlepší nabídka na trhu, důvěryhodný do-
davatel, vysoce kvalitní produkty - to jsou jen některá z pozitiv, 
která jsme po investici slyšeli.

IDEAL TS by Kanlux - KP-DB
kovové rozváděče
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