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     Oddajemy w Twoje ręce cztery nowoczesne rodziny 
opraw dekoracyjnych, do których należą CYDEA, CORDES, 
VIDA i TOKIA.
Urzekają swą minimalistyczną stylistyką, a zarazem solid-
nym wykonaniem. Najbogatsza z rodzin, dająca największą 
możliwość zaaranżowania to CYDEA. Można ją zastoso-
wać jako oświetlenie główne, a także jako uzupełniające, 
gdyż na tę rodzinę składa się oprawa wisząca, podłogowa 
oraz stołowa. Oprawy VIDA występują w dwóch wersjach 
wiszącej i stołowej. CORDES to niebanalna kształtem lampa 
do zawieszenia. Dużym atutem tych opraw jest materiał z 
jakiego został wykonany klosz, jest to folia polipropyleno-
wa, która podlega recyclingowi, a przede wszystkim jest 
niezwykle łatwa w utrzymaniu czystości.
TOKIA to minimalistyczna lampa wisząca składająca się z 
ceramicznej oprawki i sznura, który dostępny jest w 
4 wariantach kolorystycznych (białym, biało-czarnym, 
czerwonym i zielonym) idealna do stworzenia świetlnych 
aranżacji dla miłośników surowych klimatów industrialnych, 
jak i stylizacji o lekkim zabarwieniu retro.
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OPRAWA STOŁOWA

25551 biały

OPRAWA PODŁOGOWA

25550 biały

CYDEA D CYDEA F

materiał: metal/folia polipropylenowa
220-240V~, 50/60Hz, A++      E, max 40W

materiał: metal/folia polipropylenowa
220-240V~, 50/60Hz, A++      E, max 60W

cydea

25411 22466
E27E14
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OPRAWA SUFITOWA

25552 biały

CYDEA P

materiał: folia polipropylenowa
220-240V~, 50/60Hz, A++      E, max 60W

cydea

22466
E27
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vida

OPRAWA STOŁOWA

25540 biały

VIDA D

materiał: metal/folia polipropylenowa
220-240V~, 50/60Hz, A++      E, max 60W

VIDA D

25411
E14
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vida

OPRAWA SUFITOWA

25541 biały

VIDA P

materiał: folia polipropylenowa
220-240V~, 50/60Hz, A++      E, max 60W

22466
E27
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OPRAWA SUFITOWA

25530 biały

CORDES

materiał: folia polipropylenowa
220-240V~, 50/60Hz, A++      E, max 60W

22464
E27

cordes
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25520 oprawa: biała/sznur: biały

25522 oprawa: biała/sznur: zielony

25521 oprawa: biała/sznur: biało-czarny

25523 oprawa: biała/sznur: czerwony

TOKIA P-W

TOKIA P-G

TOKIA P-W/B

TOKIA P-R

materiał: ceramika/tworzywo sztuczne
220-240V~, 50/60Hz, A++      E, max 60W

22466
E27

OPRAWA SUFITOWA

tokia
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pakowanie

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Kanlux SA. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty i dostosowanie jej do wymogów 
rynkowych i prawnych Kanlux SA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. 
Wszystkie dane zawarte w publikacji obowiązują w dniu oddania jej do druku tj. 17 luty 2017. Kanlux SA nie ponosi odpowiedzialności za brak 
dostępności produktów zamieszczonych w niniejszej publikacji. Kanlux SA nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, 
pośrednie, przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody (w tym również , ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub podobne 
starty ekonomiczne) powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kanlux SA zastrzega sobie prawo do błędów 
i zmian w druku.

index symboli

E27

E14

22466

trzonek E27 materiał podlegający 
recyclingowi

trzonek E14 wyprodukowane w EU

dedykowane źródło
światła w ofercie Kanlux

łatwe w
utrzymaniu czystości

łatwy montaż
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