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Bogate doświadczenie w sprzedaży produktów oświetleniowych 
oraz w projektowaniu pozwala nam na profesjonalną obsługę 
szerokiej gamy inwestycji. Lubimy wyzwania i jesteśmy w stanie 
sprostać nawet najbardziej złożonym wymaganiom naszych 
Klientów. Przedstawiciele naszego Działu Inwestycji to specjaliści 
z bogatym doświadczeniem, a przede wszystkim z pasją dla swojej 
pracy. Ponieważ każda budowa i modernizacja jest indywidualnym 
projektem, wymaga ona specyficznego podejścia. Nasi Regionalni 
Kierownicy ds. Inwestycji służą profesjonalną radą i praktyczną 
wiedzą na każdym etapie realizacji inwestycji oświetleniowych, 
bez względu na ich wielkość. 

RealPolska to polska spółka, która narodziła się z inicjatywy kilku włoskich przedsiębiorców oraz ich chęci do dzielenia się swoimi pomysłami 
na perfekcję w dziedzinie rozwoju rynku nieruchomości poza granicami swego kraju. Jedną z modelowych inwestycji RealPolska jest 
Villa Capri w Chorzowie, której zdjęcia widnieją na kartach tego folderu (strony: 2, 7, 8-9, 10, 12, 20) oraz na II stronie okładki. Doskonale 
pokazuje ona dbałość o doskonałość każdego szczegółu, wysoką jakość nieruchomości oraz troskę o każdego klienta. 

Firma Activ Investment jest krakowskim deweloperem działającym na rynku nieruchomości od 1996 roku. Od momentu powstania 
w sposób dynamiczny i konsekwentny powiększa swój dorobek inwestycyjny, a potwierdzeniem tego prężnego rozwoju są liczne 
nagrody i wyróżnienia. Wizytówką firmy są wybudowane i oddane do użytku inwestycje  w Krakowie, Wrocławiu, Chorzowie, 
Zabrzu, Gliwicach oraz Katowicach – i to właśnie zdjęcia z katowickiego osiedla 4 Wieże ilustrują nasz folder (strony: 12, 14-15, 16, 19 
oraz na I stronie okładki).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały zamieszczone w niniejszym folderze są chronione prawami własności intelektualnej. Każdy przejaw korzystania z dowolnego 
utworu lub jego elementu w tym kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, utrwalanie, niezależnie od formy i środków, bez wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego, jest 
zakazane z wyjątkiem przypadków prawnie dopuszczonych. Użycie lub niewłaściwe użycie nazw handlowych, logo, znaków towarowych lub innych oznaczeń chronionych 
prawem jest zakazane, chyba, że odbywa się za pisemną zgodą uprawnionego. Informacje zamieszczone w niniejszym folderze nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego ani nie są elementem umowy. Wykorzystane fotografie mogą odbiegać od rzeczywistego obrazu przedmiotów. Podane informacje uznaje się za dokładne 
i wiarygodne. Wszystkie dane zawarte w folderze obowiązują w dniu oddania go do druku, tj. 30.09.2014 r. 

Treść zamieszczonych informacji może ulec zmianie bez powiadomienia. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki użycia lub skorzystania 
z udostępnionych w ramach publikacji informacji i materiałów. Korzystanie z nich odbywa się na ryzyko podmiotu korzystającego. Niniejsza publikacja nie przenosi na 
nikogo ani nie implikuje żadnej licencji podlegającej przepisom praw o własności intelektualnej.

Jesteśmy obecni na polskim rynku już od 25 lat. Dzięki wysokiej 
jakości produktom i usługom zyskaliśmy grono stałych Klientów, 
które każdego roku powiększa się o nowych, zadowolonych 
ze współpracy z nami, partnerów handlowych. Otwarliśmy się 
także na rynki zagraniczne, dzięki czemu docieramy z naszą 
ofertą do Klientów w ponad 40 krajach na całym świecie. 
Oprócz opraw oświetleniowych w naszym portfolio znajdują się 
również źródła światła, osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura 
modułowa, które również polecamy Państwa uwadze. 



Modernizacja oświetlenia we wspólnych 
przestrzeniach lokatorskich to świadomy 
obowiązek każdego właściciela i zarządcy 
budynku. Właściwie nikogo nie trzeba prze-
konywać, że wymiana przestarzałego oświe-
tlenia jest konieczna, nie tylko z powodu spa-
dających parametrów świetlnych, ale również 
ze względu na bezpieczeństwo użytkowni-
ków. Od dawna wszyscy zdawali sobie z tego 
sprawę, ale barierą zawsze był budżet, który 
nie pozwalał na tego typu inicjatywy. 
Teraz, gdy technologia oświetlenia oparta 
na energooszczędnych źródłach światła 
jest już w powszechnym użytku, można 
z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, 
że modernizacja nie jest kosztem, ale 
jedną z najszybciej zwracających się in-
westycji.

Korzystne rozwiązania
Zyski z modernizacji najlepiej widoczne są 
w obniżonych wydatkach za energię elek-
tryczną. Uzyskiwane kwoty pokazują, że in-
westor już po kilkunastu miesiącach otrzymu-
je zwrot nakładów poniesionych na wymianę 
oświetlenia. A to dopiero początek. Znaczne 
oszczędności przynosi również eliminacja 
kosztów ponoszonych na konserwację. No-
woczesna oprawa może świecić nawet kilka-
naście lat bez żadnej ingerencji z zewnątrz. 
Niewymiernym zyskiem jest oczywiście 
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców, gdy wszystkie oprawy działają sprawnie 
przez wiele lat, bez konieczności wymiany 
przepalonych źródeł światła. Co więcej, osie-
dla po modernizacji zyskują status proekolo-
gicznych, wybór oświetlenia LED przyczynia 
się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
a podzespoły opraw nie zawierają pierwiast-
ków szkodliwych dla człowieka i środowiska.

Nowoczesne oświetlenie
Dążąc do maksymalnej efektywności, każ-
da istniejąca i nowoprojektowana instalacja 
oświetleniowa powinna wykorzystywać opra-
wy z energooszczędnymi źródłami światła, 
a tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, 
kontrolę nad pracą oświetlenia powinien 
sprawować czujnik ruchu. Tak wykonana in-
stalacja oświetleniowa, może przynieść zysk 
sięgający nawet 90% wydatków, ponoszo-
nych aktualnie na utrzymanie przestarzałego 
systemu oświetlenia.

Podczas tworzenia tego folderu przyświecała 
nam idea przygotowania praktycznego zbioru 
informacji na temat najczęściej stosowanych 
opraw wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
czujników ruchu.  

zarabiaj modernizując oświetlenie już dziś!
Nie trać czasu i pieniędzy 
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ZAOSZCZĘDŹ AŻ DO 

ZAOSZCZĘDŹ AŻ DO

ZYSKAJ NAWET

I ZYSKAJ NAWET

NA ZUŻYCIU ENERGII W CIĄGU ROKU*

NA ZUŻYCIU ENERGII W CIĄGU ROKU*

na kosztach CAŁEJ INWESTYCJI**

na kosztach CAŁEJ INWESTYCJI**

2500zł

7500zł

**przy świeceniu 8h na dobę, zakładając średnie ceny rynkowe
  produktów i trwałość świetlówek wynoszącą 7000h

**przy świeceniu tradycyjnych opraw 8h na dobę i średniej 
trwałości żarówek GLS wynoszącej 2000h oraz przy świeceniu 
opraw z czujnikiem ruchu 1h na dobę i średniej trwałości 
świetlówek wynoszącej 8000h (zakładając średnie ceny 
rynkowe produktów)

Zalety opraw ze zintegrowanym źródłem światła:
- oszczędność energii
- zapłon bez migotania
- natychmiastowy strumień światła 100%
- brak konieczności wymiany źródeł światła

Zalety opraw z czujnikiem ruchu:
- oszczędność energii
- brak konieczności montażu wyłączników

Przykład symulacji modernizacji oświetlenia klatek schodowych w 15-piętrowym budynku mieszkalnym, 
w którym 96 tradycyjnych plafonier ze statecznikiem EVG na świetlówkę 2 x 18W wymieniono na oprawy 
PRATA LED SMD DL-20O marki Kanlux

Przykład symulacji modernizacji oświetlenia komórek lokatorskich w 15-piętrowym budynku mieszkalnym, 
w którym 78 opraw kanałowych z tradycyjnymi źródłami światła GLS o mocy 60W wymieniono na oprawy 
PIRES ECO DL-25O marki Kanlux

*przy świeceniu 8h na dobę i koszcie 0,55 zł/kWh

*przy świeceniu 8h na dobę dla tradycyjnych opraw
  oraz 1h dla opraw z czujnikiem ruchu i koszcie 0,55 zł/kWh

Materiał został przygotowany na podstawie jednej z inwestycji zrealizowanej w Katowicach. 
Szczegółowe obliczenia dostępne są w � rmie Kanlux S.A.

CIESZ SIĘ BEZOBSŁUGOWĄ EKSPLOATACJĄ PRZEZ 7 LAT 

ZREZYGNUJ Z INSTALACJI WYŁĄCZNIKÓW

PRATA LED SMD DL-20O
ze zintegrowanymi źródłami światła 
LED o mocy 20W

PIRES ECO DL-25O 
ze zintegrowanym czujnikiem ruchu
i energooszczędnymi świetlówkami
o mocy 20W

3500zł 

6000zł 

STOSUJ OPRAWY 
ZE ZINTEGROWANYM CZUJNIKIEM RUCHU

STOSUJ OPRAWY 
ZE ZINTEGROWANYMI ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED



Kompleksowe rozwiązania oświetleniowe

4

Plafoniery hermetyczne

Panele LED

Naświetlacze LED

Oprawy do pomieszczeń 
gospodarczych



W przestrzeni zewnętrznej i nad wjazdem do garaży 
doskonale sprawdzają się energooszczędne naświetlacze. 
Na balkony, tarasy i korytarze polecamy hermetyczne 
plafoniery, natomiast na klatce schodowej niezawodnie 
spisują się panele LED. Do pomieszczeń gospodarczych 
zaproponowana została grupa opraw wyjątkowo 
szczelnych i odpornych na zniszczenie. Ofertę uzupełniają 
niezbędne w każdym budynku oprawy awaryjne oraz 
czujniki ruchu, będące gwarancją energooszczędności.

5

Czujniki ruchu

Oprawy awaryjne

Oprawy elewacyjne



Plafoniery hermetyczne

Plafoniery hermetyczne z czujnikiem ruchu

Plafoniery hermetyczne to jedno z najpopularniejszych rozwiązań oświe-
tleniowych na wszystkich nowoczesnych osiedlach. Oprawy marki Kanlux 
cechuje wysoka odporność na uderzenia mechaniczne, gwarantująca bez-
pieczeństwo i trwałość użytkowania. Mleczny klosz zapewnia miękkie, 
rozproszone światło, które idealnie sprawdza się w takich przestrzeniach 
jak korytarze, czy klatki schodowe. Bogaty wybór plafonier umożliwia do-
branie optymalnych produktów dla danej inwestycji. Deweloperzy i admi-
nistratorzy mogą zdecydować się na oprawę ze zintegrowanym źródłem 
światła lub z możliwością indywidualnego doboru źródła. Wśród opcji 
dodatkowych, część plafonier pozwala na uruchamianie ich w tradycyjny 
sposób, inne wyposażone są w praktyczne czujniki ruchu z opcją regulacji 
czasu utrzymywania świecenia, zasięgu wykrywania ruchu oraz załączania 
gdy jest ciemno.

44 06

A

B+ LE
D

A++ A+ B C D E

Ei

A

CF
L/L

ED

A++ A+ B C D E

Ei

DABA LED SMD DL-17O 19060 17 1000 44 10

DABA LED ECO DL-10O 19061 10 580 40 07

PIRES ECO DL-25O 19000 max 25 E27

20000

Energooszczędne oprawy pozwalające na 
równomierne oświetlenie pomieszczeń, w których 
zostały zamontowane. Dzięki praktycznemu, 
mikrofalowemu czujnikowi ruchu umożliwiają 
regulację natężenia oświetlenia z uwzględnieniem 
pory dnia.

19060

19000

LED SMD



6



54

54

44

20

40 07

10

10

10

05

A

B+ LE
D

A++ A+ B C D E

Ei

A

CF
L/L

ED

A++ A+ B C D E

Ei

A

FL
S

A++ A+

A

B C D E

Ei

A

B+ FL
S

A++ A+ B C D E

Ei

A

CF
L

A++ A+ B C D E

Ei

Plafoniery hermetyczne bez czujnika ruchu

PRATA LED SMD DL-12O 19790 12 945

PRATA LED SMD DL-16O 19791 16 1170

PRATA LED SMD DL-20O 19792 20 1445

PIRES ECO DL-25O NS 19001 max 25 06

JURBA DL-218O 08980 2 x max 18 10

JURBA DL-218L 08981 2 x max 18 10

KIRA DL-75B 07900 max 75 44

MARC DL-60 07015 max 60 54

LUVEN MX-216/21W EVG 18940 21

LUVEN MX-218/38W EVG 18941 38

VISTO DL-218O-W EVG 19412 2 x 18

TYBIA DL-224L 19010 2 x 24 2G11

20000

Oprawa TYBIA wyposażona została w statecznik 
elektroniczny (EVG), który zapewnia lepszy 
komfort pracy, zapłon świetlówek bez migotania 
oraz przedłużenie ich żywotności. Plafoniera 
JURBA gwarantuje natomiast wysoką odporność 
na promieniowanie UV oraz maksymalną ochronę 
przed uderzeniami mechanicznymi.

19010

08980
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CF
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LED SMD
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Panele LED

A

B+ LE
D

A++ A+ B C D E

Ei

KATRO LED SMD 10W-NW 19070 10 600 44 40 000

KATRO LED SMD 17W-NW 19071 17 960 44 40 000

KATRO LED 10W-NW-W 19072 10 600 44 40 000 NOWOŚĆ

KATRO LED 17W-NW-W 19073 17 960 44 40 000 NOWOŚĆ

KANTI LED SMD 13W-NW 22272 13 790 20 35 000 NOWOŚĆ

KANTI LED SMD 18W-NW 22273 19 1220 20 35 000 NOWOŚĆ

Kompaktowa budowa i elegancki wygląd pod-
tynkowych opraw  KATRO LED i natynkowych 
KANTI LED umożliwiają doskonałe wpisanie się 
tych paneli w przestrzeń o charakterze nowocze-
snym i minimalistycznym. Natomiast diody LED 
nowej generacji, jakie w nich zastosowano, 
zapewniają wysoką energooszczędność. 

19071

22273

LED SMD
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Technologia LED wykorzystana w konstrukcji paneli najnowszej generacji 
sprawia, że posiadają one wysoką skuteczność świetlną sięgającą  ponad  
85 lm/W oraz trwałość  przekraczającą 40 tys. godzin, która gwarantuje 
wieloletnią bezobsługową eksploatację paneli. Umożliwia to efektywną mo-
dernizację oświetlenia wnętrz oraz znaczne zmniejszenie kosztów energii. 
Wszędzie tam, gdzie liczy się energooszczędność oraz efektowny wygląd, 
znakomicie sprawdzają się zaprezentowane tutaj panele LED, stanowiące 
idealną alternatywę dla stosowanych powszechnie opraw świetlówkowych. 
Ich kompaktowa budowa umożliwia montowanie w stropach podwiesza-
nych, oddalonych w niewielkim stopniu od sufi tu rzeczywistego, a ciekawe 
wzornictwo sprawia, że doskonale wpisują się w nowoczesną i minima-
listyczną przestrzeń klatek schodowych, pomieszczeń biurowych, socjal-
nych czy technicznych.

A

B+ LE
D

A++ A+ B C D E

Ei

ROUNDA LED SMD 11W-NW 18810 11 670 44 40 000

ROUNDA LED SMD 17W-NW 18811 17 1020 44 40 000

ROUNDA LED 11W-NW-W 18812 11 670 44 40 000 NOWOŚĆ

ROUNDA LED 17W-NW-W 18813 17 1020 44 40 000 NOWOŚĆ

CARSA LED SMD 13W-NW 22270 13 830 20 35 000 NOWOŚĆ

CARSA LED SMD 18W-NW 22271 18 1310 20 35 000 NOWOŚĆ

Podtynkowe oprawy ROUNDA LED oraz 
natynkowe CARSA LED emitują światło 
o neutralnej barwie, zatem doskonale 
sprawdzają się zarówno w pomieszcze-
niach mieszkalnych, jak i pomocniczych. 
Charakteryzują się bardzo wysoką trwa-
łością i wyposażone zostały w zasilacze 
z zabezpieczeniami termiczymi i prze-
ciwzwarciowymi. 

18811

22271

LED SMD
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Naświetlacze LED

A

B+ LE
D

A++ A+ B C D E

Ei

TINI LED 11W-NW-W 22041 11 35 000

TINI LED 11W-WW-W 22040 11 35 000

TINI LED to ultrakompaktowe naświetlacze LED 
o doskonałych parametrach świetlnych i efektownym 
wyglądzie. Umożliwiają one iluminację i akcentowanie 
światłem różnego typu elementów architektonicznych. 
Biała obudowa odlana ze stopu aluminium zamknię-
ta jest z przodu szkłem hartowanym z uszczelką za-
pewniającą wysoki stopień szczelności. Te wyjątkowe 
cechy sprawiają, że naświetlacze TINI LED doskonale 
prezentują się na jasnych powierzchniach i nadają się 
do oświetlania miejsc o podwyższonej wilgotności 
i zapyleniu, a także do oświetlania zadaszonych prze-
strzeni na zewnątrz budynków. 

22040

65635LED SMD



-25÷40

12

25 mm

95
 m

m



Nowoczesne naświetlacze LED są ekonomiczne w użyciu, wydajne i odporne 
na zmienne warunki pogodowe. Doskonale nadają się do oświetlenia placów, 
parkingów, terenów otwartych, zieleni i małej architektury. Dzięki bardzo wyso-
kiej szczelności i doskonałej jakości materiałów z jakich zostały skonstruowane, 
długo zachowują idealny stan i gwarantują wieloletnią pracę, nie wymagającą 
żadnych interwencji użytkownika. Hartowane szkło zastosowane w konstrukcji 
naświetlaczy RINDO, dzięki swej pryzmatycznej strukturze równomiernie roz-
prasza światło i zapobiega efektowi olśnienia, co znacznie poprawia komfort 
widzenia oświetlanych obiektów. Szeroki wachlarz produktów marki Kanlux 
pozwala na wybór kształtu i wielkości naświetlacza spośród kilku modeli, a także 
zdecydowanie się na rozwiązanie umożliwiające załączanie ich w tradycyjny spo-
sób lub za pomocą czujnika ruchu.

A

B+ LE
D

A++ A+ B C D E

Ei

A

B+ LE
D

A++ A+ B C D E

Ei

MONDO LED MCOB-10-GR 19200 10 650 65 50 000

MONDO LED MCOB-20-GR 19203 20 1450 65 50 000

MONDO LED MCOB-30-GR 19201 30 2240 65 50 000

MONDO LED MCOB-50-GR 19202 50 3010 65 50 000

MONDO LED MCOB-80-GR 19204 80 5260 65 50 000

MONDO LED MCOB-100-GR 19205 100 6780 65 50 000

RINDO LED MCOB-10-GM 18480 10 500 65 30 000

RINDO LED MCOB-30-GM 18481 30 1500 65 30 000

RINDO LED MCOB-50-GM 18482 50 2500 65 30 000

MONDO MCOB-10-GR SE 19720 10 650 44 50 000

MONDO MCOB-30-GR SE 19721 30 2240 44 50 000

MONDO MCOB-50-GR SE 19722 50 3010 44 50 000

RINDO MCOB-10-GM SE 18483 10 500 65 30 000

RINDO MCOB-30-GM SE 18484 30 1500 65 30 000

RINDO MCOB-50-GM SE 18485 50 2500 65 30 000

Naświetlacze MONDO MCOB SE i RINDO 
MCOB SE wyposażone w czujniki ruchu 
posiadają możliwość regulacji parametrów 
funkcjonalnych, a RINDO również opcję 
dezaktywacji czujnika. Ponadto wykorzy-
stują one najnowocześniejszą technologię 
diod świecących LED typu Multi Chip on 
Board (MCOB). 

19721

18484

Naświetlacze LED z czujnikiem ruchu

Naświetlacze LED bez czujnika ruchu

LED MCOB



LED MCOB
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Oprawy do pomieszczeń gospodarczych

Grupa opraw do zadań specjalnych obejmuje produkty 
o wyjątkowej wytrzymałości oraz szczelności. Dosko-
nale sprawdzają się one w pomieszczeniach gospo-
darczych, schowkach, piwnicach oraz garażach jako 
oświetlenie miejscowe. Można je wykorzystać zarów-
no w nowych inwestycjach, jak i podczas remontów, 
montując je w miejsce wysłużonych opraw żarowych. 
Wyposażone w oprawki E27 umożliwiają zastosowanie 
źródeł ledowych. Te praktyczne rozwiązania oświetle-
niowe pozwalają na znaczne obniżenie rachunków za 
energię elektryczną, dlatego polecane są szczególnie 
tam, gdzie światło sztuczne jest używane przez więk-
szą część doby. Mogą być sterowane czujnikami ruchu. 
Podwyższona szczelność zapobiega wnikaniu zanie-
czyszczeń i wilgoci do wnętrza opraw, a niewielkie roz-
miary umożliwiają montaż nawet w bardzo niewielkich 
pomieszczeniach. Szklany klosz opraw równomiernie 
rozprasza światło, zaś dla zapewnienia dodatkowej 
ochrony część modeli została wyposażona w dodatko-
wą siatkę zabezpieczającą wykonaną z drutu lub two-
rzywa sztucznego. 

Pyłoodporną i praktyczną oprawę 
HERMI można montować zarów-
no na zewnątrz, jak i wewnątrz 
budynków. Natomiast wytrzymała 
i szczelna oprawa  INES dostępna 
jest z opcją kratki zabezpieczającej 
lub bez niej.

A

CF
L/G

LS
/LE

D

A++ A+ B C D E

Ei

MILO 7040T 70522 max 60 43 06

MILO 7040T/P 70523 max 60 43 06

INES 7061N 70525 max 100 43 08

INES 7061NC 70526 max 100 43 08

HERMI 7063NB 70524 max 100 54 06

70525

70524
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Plafoniera TUNA cechuje się estetycznym wyglądem 
i oferuje możliwość zastosowania źródła światła LED 
lub świetlówki kompaktowej. Oprawa SANGA jako 
źródło światła wykorzystuje żarówkę tradycyjną, lam-
pę LED lub świetlówkę kompaktową z trzonkiem E27 
o mocy max. 100W. Natomiast JUGA posiada zinte-
growane źródło światła LED.

A

CF
L/G

LS
/LE

D

A++ A+ B C D E

Ei

SANGA DL-100 08050 max 100

TUNA MINI-60W 08090 max 60

TUNA S1101-W 04260 max 100

JUGA LED 4W-NW 19960 3,7 410 30 000

A

B+ LE
D

A++ A+ B C D E

Ei

08050

04260

19960

44

44

06LED SMD
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Czujniki ruchu

ALER JQ-30-B 00461 max 1200 VA 44

ALER JQ-30-W 00460 max 1200 VA 44

ZONA JQ-37-W 00464 max 1200 VA 20

MARID JQ-L 08910 max 500 VA 20

MERGE JQ-L 07690 max 1200 VA 20

SLICK JQ-L-B 08391 max 1200 VA 44

SLICK JQ-L-W 08390 max 1200 VA 44

MERGE JQ-O 07691 max 1200 VA 20

Czujniki ruchu na podczerwień

00460

00464

Cechą wyróżniającą czujnik 
ZONA jest szeroki kąt jego dzia-
łania, w płaszczyźnie horyzon-
talnej wynoszący 360°. Czujnik 
ALER posiada z kolei zwiększoną 
szczelność umożliwiającą montaż 
również na zewnątrz budynków. 

16



Nie wszystkie urządzenia zostały fabrycznie wyposażone w czujniki ruchu, jeśli za-
tem chcemy dokonać modernizacji opierając ją na dotychczasowych, sprawnych 
oprawach oświetleniowych na korytarzach, czy przy wejściach, można doposażyć 
je w takie czujniki. Wśród oferowanych modeli znajdują się dwa typy czujników, te 
z detekcją podczerwieni (PIR) lub czujniki mikrofalowe (radarowe). Pierwsza grupa 
oparta jest na lekkiej, kompaktowej konstrukcji i umożliwia wykrywanie ruchu zarów-
no dookólnie jak i kierunkowo. Posiada możliwość ustawienia czasu załączenia 
sterowanych urządzeń oraz opcję załączania odbiorników tylko gdy jest ciemno. 
Z kolei czujniki mikrofalowe wykorzystują efekt odbicia fal elektromagnetycznych 
o wysokiej częstotliwości od poruszających się obiektów. Posiadają dokładnie takie 
same możliwości jak pierwsza grupa, z tą tylko różnicą, że wykrywają ruch wyłącznie 
dookólnie. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że niektóre modele czujników mikrofalo-
wych można schować wewnątrz oprawy, gdzie funkcjonują równie sprawnie, a pod-
wyższone temperatury wnętrz nie obniżają zdolności wykrywania ruchu czujników 
mikrofalowych.

ROLF JQ-O 08821 max 1200 VA

ROLF MINI JQ-L 08822 max 1200 VA

ROLF JQ-L 08820 max 1200 VA

Mikrofalowe czujniki ruchu

08821

ROLF  jest czujnikiem mikrofalowym, 
pozwalającym na regulację czułości 
w zakresie 2-2000 lx.

20
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Oprawy awaryjne

Sprawne oprawy awaryjne pozwalają na szybką identyfi kację 
dróg i wyjść ewakuacyjnych. Zostały one przystosowane do na-
budowania na sufi cie lub na ścianie i oferują zróżnicowane para-
metry techniczne i cechy użytkowe. Szeroka oferta opraw marki 
Kanlux pozwala na wybranie najbardziej adekwatnego rozwiąza-
nia w konkretnym pomieszczeniu, umożliwiającego bezpieczne 
odnalezienie wyjścia w sytuacji zagrożenia. Część opraw można 
zamontować w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. piwni-
ce),  na co pozwala ich wysoki stopień odporności na wnikanie pyłu 
i wilgoci. Ze względu na funkcjonalność tego rozwiązania i bardzo 
estetyczny wygląd opisywanych opraw, doskonale sprawdzają się 
one na nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych. 

18641

08003

07413

Jednozadaniowa oprawa TRIC POWER LED, pracująca wyłącznie 
w trybie awaryjnym, wyposażona została w zintegrowane źródło 
światła POWER LED. Oprawa awaryjna dwuzadaniowa RUN LED 
DOUBLE pracuje w trybie sieciowym oraz awaryjnym i posiada 
elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora.

A

B+ LE
D

A++ A+ B C D E

Ei

TRIC POWERLED-O-2H NT 18641 3 POWER LED 41

ENTER LED DOUBLE-3H 08011 4 LED 20

RUN LED DOUBLE-3H 08003 4 LED 22

EXIT PICTO-STEP1 07413
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07544

A

A+ FL
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A++ A+

+

B C D E

Ei

KURS DOUBLE-2H 07544 8 T5 

65
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PORTOS 11 04671 11 G23

SHARK EL-60 07011 max 60 E27

Odpowiednio dobrane elewacyjne opra-
wy oświetleniowe pozwalają nie tylko na 
efektywne doświetlenie wejścia do domu, 
ale także uwypuklają walory estetycz-
ne zarówno odnowionych jak i nowych 
budynków. Dzięki podwyższonej szczel-
ności oraz bardzo wysokiej odporności 
na uszkodzenia mechaniczne mogą być 
swobodnie montowane na zewnątrz bu-
dynków. Mocowane na sufi cie lub ścianie 
obok wejść na klatki schodowe stanowią 
ciekawy element dekoracyjny, dają też 
lokatorom poczucie bezpieczeństwa jesz-
cze zanim wejdą do budynku. 

54

44

10

10
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S
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04671

Plafoniera hermetyczna PORTOS o wysokiej 
odporności na promieniowanie UV, posiada 
maksymalną ochronę przed uderzeniami 
mechanicznymi i wysoką odporność na 
warunki atmosferyczne.

Oprawy elewacyjne
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Bogate doświadczenie w sprzedaży produktów oświetleniowych 
oraz w projektowaniu pozwala nam na profesjonalną obsługę 
szerokiej gamy inwestycji. Lubimy wyzwania i jesteśmy w stanie 
sprostać nawet najbardziej złożonym wymaganiom naszych 
Klientów. Przedstawiciele naszego Działu Inwestycji to specjaliści 
z bogatym doświadczeniem, a przede wszystkim z pasją dla swojej 
pracy. Ponieważ każda budowa i modernizacja jest indywidualnym 
projektem, wymaga ona specyficznego podejścia. Nasi Regionalni 
Kierownicy ds. Inwestycji służą profesjonalną radą i praktyczną 
wiedzą na każdym etapie realizacji inwestycji oświetleniowych, 
bez względu na ich wielkość. 

RealPolska to polska spółka, która narodziła się z inicjatywy kilku włoskich przedsiębiorców oraz ich chęci do dzielenia się swoimi pomysłami 
na perfekcję w dziedzinie rozwoju rynku nieruchomości poza granicami swego kraju. Jedną z modelowych inwestycji RealPolska jest 
Villa Capri w Chorzowie, której zdjęcia widnieją na kartach tego folderu (strony: 2, 7, 8-9, 10, 12, 20) oraz na II stronie okładki. Doskonale 
pokazuje ona dbałość o doskonałość każdego szczegółu, wysoką jakość nieruchomości oraz troskę o każdego klienta. 

Firma Activ Investment jest krakowskim deweloperem działającym na rynku nieruchomości od 1996 roku. Od momentu powstania 
w sposób dynamiczny i konsekwentny powiększa swój dorobek inwestycyjny, a potwierdzeniem tego prężnego rozwoju są liczne 
nagrody i wyróżnienia. Wizytówką firmy są wybudowane i oddane do użytku inwestycje  w Krakowie, Wrocławiu, Chorzowie, 
Zabrzu, Gliwicach oraz Katowicach – i to właśnie zdjęcia z katowickiego osiedla 4 Wieże ilustrują nasz folder (strony: 12, 14-15, 16, 19 
oraz na I stronie okładki).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały zamieszczone w niniejszym folderze są chronione prawami własności intelektualnej. Każdy przejaw korzystania z dowolnego 
utworu lub jego elementu w tym kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, utrwalanie, niezależnie od formy i środków, bez wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego, jest 
zakazane z wyjątkiem przypadków prawnie dopuszczonych. Użycie lub niewłaściwe użycie nazw handlowych, logo, znaków towarowych lub innych oznaczeń chronionych 
prawem jest zakazane, chyba, że odbywa się za pisemną zgodą uprawnionego. Informacje zamieszczone w niniejszym folderze nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego ani nie są elementem umowy. Wykorzystane fotografie mogą odbiegać od rzeczywistego obrazu przedmiotów. Podane informacje uznaje się za dokładne 
i wiarygodne. Wszystkie dane zawarte w folderze obowiązują w dniu oddania go do druku, tj. 30.09.2014 r. 

Treść zamieszczonych informacji może ulec zmianie bez powiadomienia. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki użycia lub skorzystania 
z udostępnionych w ramach publikacji informacji i materiałów. Korzystanie z nich odbywa się na ryzyko podmiotu korzystającego. Niniejsza publikacja nie przenosi na 
nikogo ani nie implikuje żadnej licencji podlegającej przepisom praw o własności intelektualnej.

Jesteśmy obecni na polskim rynku już od 25 lat. Dzięki wysokiej 
jakości produktom i usługom zyskaliśmy grono stałych Klientów, 
które każdego roku powiększa się o nowych, zadowolonych 
ze współpracy z nami, partnerów handlowych. Otwarliśmy się 
także na rynki zagraniczne, dzięki czemu docieramy z naszą 
ofertą do Klientów w ponad 40 krajach na całym świecie. 
Oprócz opraw oświetleniowych w naszym portfolio znajdują się 
również źródła światła, osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura 
modułowa, które również polecamy Państwa uwadze. 



Eko-inwestycje oświetleniowe dla spółdzielni i  deweloperów

Kanlux S.A.
ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Polska
tel. 32 388 74 00, fax 32 388 74 99

e-mail: kanlux@kanlux.pl 
www.kanlux.pl

Dział Inwestycji: tel. 32 388 74 27
inwestycje@kanlux.pl


