
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.  Nabídka platí do vyprodání zásob. Změny cen, tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 

Akce 34-A-2014 Akce platí do 30.4.2014 nebo do vyprodání zásob 

LED světelný panel do sádrokartonových podhledů a stropních 
kazet rozměru 600x600 mm, vhodné jako náhrada zářivkových 
těles v kancelářích, školách, chodbách, halách i v domácnostech. 
Vyniká čistým designem nízkou spotřebou, dlouhou životností s 
minimálními náklady na údržbu. Stropní panel o výkonu 36 W 
můžete nahradit lustr o celkovém výkonu 180 W Svítí plošně, 
příjemným jasným denním světlem. Rychlé uchycení do podhledů 
je zajištěno pomocí upínacích pružin. Napájecí zdroj je součástí 
balení . 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
Napájení: 230 V AC 
Příkon: 36 W 
Světelný tok: 2 200 lm  
(náhrada za osvětlení 160 - 190W ) 
Světelný dosah: 5m 
Úhel světla : 120° 
IP: 41 
Barva světla: 4000 - 5000 K (denní bílá) 
Životnost: 30 000 h 
Pracovní teplota: -40 až +60°C 
Záruka: 24 měsíců 
Materiál: hliník/plast/mléčné sklo 
Rozměr: 600x600x11 mm 

Ultra tenký LED panel 60x60cm 

Již při návrhu osvětlení Vaší kanceláře je dobré rozmyslet si, jaký světelný zdroj použít, než poté řešit v budoucnu 
náhrady klasických svítidel za moderní s technologií LED. Panely jsou svými rozměry přímo určeny na vložení do 
kazetových stropů. Mohou však být namontovány na mnoho různých způsobů – přímo pod strop, zavěšeny na 
lankách pod stropem, na stěně, v jakékoliv poloze. Vaší fantazii se meze nekladou 

 



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.  Nabídka platí do vyprodání zásob. Změny cen, tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 

Akce 34-A-2014 Akce platí do 30.4.2014 nebo do vyprodání zásob 

LED světelný panel do sádrokartonových podhledů o průměru 
180mm. Vyniká čistým designem nízkou spotřebou, dlouhou 
životností s minimálními náklady na údržbu. Stropní panel o 
výkonu 7 W můžete nahradit lustr o celkovém výkonu 80 W.  
Svítí plošně, příjemným jasným denním světlem. Rychlé uchycení 
do podhledů je zajištěno pomocí upínacích pružin.  
Napájecí zdroj je součástí balení . 
 
Technické parametry: 
Napájení: 230 V AC 
Příkon: 7 W 
Světelný tok: 560 lm 
Světelný dosah: 5m 
Úhel světla : 120° 
IP: 41 
Barva světla: 4000 - 5000 K (denní bílá) 
Životnost: 30 000 h 
Pracovní teplota: -40 až +60°C 
Záruka: 24 měsíců 
Materiál: hliník/plast/mléčné sklo 
Rozměr: 600x600x11 mm 

Ultra tenký LED panel 18x18cm 
Technické parametry: 
Napájení: 230 V AC 
Příkon: 12 W 
Světelný tok: až 960lm 
Světelný dosah: 5m 
Úhel světla : 120° 
IP: 41 

Barva světla: 4000 - 5000 K (denní bílá) 
Životnost: 30 000 h 
Pracovní teplota: -40 až +60°C 
Záruka: 24 měsíců 
Materiál: hliník/plast/mléčné sklo 
Rozměr: 180x180x11 mm 

Ultra tenký LED kruhový panel Φ180x13mm 

 


