
Řada plafoniér
Kanlux BENO



Na výběr dva tvary: 
čtverec (L) a kruh (O).

Na výběr dvě barvy: 
grafitová (GR) a bílá (W).



Moderní design, 
navržený pro potěchu

Plafoniéry BENO LED jsou dostupné jen v Kanluxu. 
Jsou pro nás výjimečným produktem protože:

 my jsme vytvořili koncepci tohoto produktu,
 svítidla byla vytvořena na míru Kanluxu,
 vzory a design svítidla BENO LED  
     byly patentovány v úřadu  
     evropské unie (EUIPO).



Unikátní konstrukce  
a výjimečný světelný efekt

BENO LED je pro nás speciální produkt.  
Vznikl z naší vášně a touhy po nových řešeních.

Navrhli a vytvořili jsme koncept těchto svítidel  
s citem pro detail, a efekt, který vytvoří po rozsvícení  
je unikátní. 

Tyto plafony mají tvar, který nenajdete nikde jinde 
- jejich vzor si Kanlux nechal patentovat a jsou tedy 
chráněné na územi Evropy.

Místa, ve kterých je umístíte, určitě získají charakter.



Široký rozsah použití a aplikací 

Geometrická kuchyně -  
netoleruje nepřesnost. Expresivní a silná nálada
pro odvážné a odhodlané.

Plafoniéry BENO LED zvýrazňují interiér silnou linií  
a dávají jí dynamiku.



Kancelář v postindustriálním stylu - 
to nevylučuje komfort na nejvyšší úrovni.

Nejsilnější akcenty interiérů, jako je cihlová stěna 
nebo cementový sloupek, stojí za to zvýraznit  
vhodným svítidlem, které vystihuje jejich surovost.

Do takové místnosti se nejlépe hodí 
Kanlux BENO LED!

Široký rozsah použití a aplikací 



Široký rozsah použití a aplikací 



Vysoká odolnost proti  
povětrnostním podmínkám 

Montáž na stropě nebo na stěně

BENO LED má stupeň krytí IP54. 

Můžeme ho použít jak uvnitř (koupelna,
chodby, obytné prostory, podkroví, kuchyně),  
stejně jako venku: na fasádě nebo podhledu.

Montáž svítidla BENO LED je možná jak na 
stropě, tak i na fasádě. Díky zapojení pomocí 
bezšroubových svorek je instalace rychlá  
a jednoduchá.



- rychlá montáž na „click”
- senzor pohybu s možností regulace.

To není konec výhod. Při navrhování svítidla 
BENO LED jsme mysleli na všechno.

Speciálně pro vaše pohodlí jsme vybavili
plafony:



Základní údaje
- jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
- výkon: 18W
- světelný tok: 1550lm
- teplota chromatičnost: 4000K
- modely s čidlem pohybu (s možností  
  nastavení pomocí přepínačů DIP)
- odolnost vůči UV záření
- stupeň krytí IP54

Kanlux 18W NW-L-W; SE-W
Kanlux 18W NW-L-GR; SE-GR

Kanlux BENO 18W NW-O-W;  SE W
Kanlux BENO 18W NW-O-GR;  SE GR
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Fasádní svítidla

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast
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kod barva čidlo pohybu výkon sv. tok [lm] CCT [K]

BENO 18W NW-O-W 32940 bílá nie 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-O-GR 32941 grafit nie 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-L-W 32942 bílá nie 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-L-GR 32943 grafit nie 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-O-SE W 32944 bílá tak 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-O-SE GR 32945 grafit tak 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-L-SE W 32946 bílá tak 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-L-SE GR 32947 grafit tak 18W 1550lm 4000K

Seznam modelů
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Dobře zabaleno

Kanlux BENO


