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CREATING CREATING 
LIGHTING LIGHTING 
EXPERIENCES, EXPERIENCES, 
WITH YOU.WITH YOU.
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Frankfurt am Main
Septêmber 2020

Istočasno pa je svetloba tudi pomemben 
oblikovni element, ki ergonomsko in 
psihološko vpliva na človekovo dobro 
počutje. Kot sodobno podjetje v SLV 
pozorno in na inovativen način sledimo 
razvoju, ne da bi pri tem zanemarjali 
svoje partnerje in njihove cilje. Ne odlikuje 
pa nas le prilagodljivost in razvojne spo-
sobnosti, pač pa tudi strast do svetlobe 
in ljudi, ki se z njo ukvarjajo, zaradi česar 
predstavljamo močnega partnerja s kako-
vostnimi rešitvami na področju razsvetljave 
in lahko zagotovimo prvovrstne storitve. 
Zdaj in v prihodnosti.

Rezultat so po meri izdelane in inovativne 
rešitve, ki so hitro na voljo, so združljive 
in jih je enostavno namestiti. S sodobnim 
izborom, zavezo za jamstvo, zanesljivostjo 
dobave in visokokakovostnimi storitvami 
se trudimo, da bodo izgube časa, delovne 
sile in stroškov čim manjše.

Pri branju naše nove pomladanske revije 
vam želim obilo zadovoljstva.

Spoštovani bralci,
skorajda ni panoge, ki bi se razvijala tako dinamično 
kot področje razsvetljave. Zaradi internacionalizacije, 
vzpostavljanja omrežij, digitalizacije in perečih vprašanj 
na temo energetske učinkovitosti se na trgu nenehno 
pojavljajo inovativne tehnologije, z njimi pa tudi 
privlačne priložnosti. 

S sloganom „Welcome home“ vabimo naše stranke, poslovne partnerje in 
strokovno javnost, da obiščejo našo stojnico v Hali 2 (Festhalle), kjer se bodo 
gotovo počutili kot doma. Na več kot 1.000 m2 veliki razstavni površini boste 
lahko neposredno doživeli presenetljive zasnove razsvetljave za bivalne, 
delovne in prodajne prostore, hotele, restavracije in zunanje površine. 

Jens Aertgeerts,
CSO SLV Lighting Group
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Svetloba je mnogo več kot samo odsotnost teme. 
Ne pravimo zastonj, da sončna svetloba pozitivno 
vpliva na počutje. Ko naravna dnevna svetloba ne za-
dostuje ali ni na voljo, prevzame njeno nalogo umetna 
razsvetljava in poskrbi za dobro počutje. Strokovno 
načrtovanje je ključnega pomena za pravi učinek 
osvetlitve. Učinkovita zasnova razsvetljave predvideva, 
da se za vsako okolje v fazi načrtovanja uporabi ustre-
zna svetlobna tehnika, kasneje pa veščine strokovnjakov 
za njeno namestitev. SLV nudi vse, kar potrebuje 
strokovnjak. V tej reviji boste našli predstavitev naše 
bogate palete izdelkov s privlačnimi in informativnimi 
vsebinami na temo svetlobe.

ODKRIJTE NAŠO APLIKACIJO AR-APP. 
Za boljšo predstavo lahko na povsem preprost in 
realističen način dodajate izbrane svetilke SLV kot 
3-D modele v virtualni prostor,ki ga želite opremiti, 
in preizkušate svetlobne učinke.
Več o tem na strani 58.

Brezplačno prenesite aplikacijo SLV EXPERIENCE LIGHT.
Prenesite brezplačno aplikacijo za obogateno resničnost iz 
iTunes Apple Store-a Google Play Store-a na vaš pametni telefon 
ali tablični računalnik.

Skenirajte svetilke, označene s tem sim-
bolom , in jih z aplikacijo AR-APP prikažite 
neposredno v virtualnem prostoru. 
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Viseča svetilka  

PANTILO

Easy Install. 
Pripravljeni, končano, čas za uživanje. Korak za ko-
rakom vam bomo pokazali, kako hitro in preprosto 
so nameščena svetila SLV.
Stran 30–31

Vse je stvar pristopa.
Želena svetloba z enim samim dotikom. S stikalom 
CCT lahko hitro in prilagodljivo nastavite primerno 
barvno temperaturo.
Stran 32-33

Koncepti osvetlitve za trgovine. 
Od prodajne površine do doživljajskega okolja. Po  
meri oblikovan koncept razsvetljave postavi izdelke 
v središče pozornosti in ustvarja predmete poželenja.
Stran 34-37

Izbor projektov.
Uspešno zaključeni projekti so najboljša referenca. 
Dovolite, da vam predstavimo enega od projektov, ki  
nam je še posebej pri srcu – in hkrati z njim tudi nas.
Stran 40-41

Trajnostni pristop SLV. 
Prevzemamo odgovornost za trajnostno rabo surovin, 
optimalno uporabo materialov in skladnost s kakovo-
stnimi in okoljskimi standardi.
Stran 42-43

Modularne svetlobne rešitve. 
Povsem nova svoboda pri načrtovanju razsvetljave – 
pri konfiguriranju svetil iz modularnih serij SLV  
Downlight in Spot pridejo na svoj račun vse individualne 
zahteve in želje.
Stran 44-45

Svetilke SLV.
Vrhunci revije. Poslovno ali zasebno okolje, notranji ali 
zunanji prostori: seznanite se z različnimi načini uporabe 
svetilk SLV – vključno z vsemi tehničnimi podatki.
Stran 48-56

Zunanje svetilke.
Z zunanjimi svetilkami SLV se bo vrt spremenil  
v dnevno sobo na prostem. Odkrijte naše novosti, 
smernice in praktične nasvete.
Stran 12-19

Nizkonapetostni sistemi žic in tokovnih tirnic.
Oblikovno zahteven strop ali želja po več  
ustvarjalne svobode pri načrtovanju osvetlitve? 
Doživite fleksibilnost na vsej črti.
Stran 20-21

Osvetlitev hotelskih in gostinskih prostorov.
Prihod. Dobro počutje. Najraje bi kar ostali. Naj bo 
v hotelski avli, kateri od sob, v baru ali na hodniku: 
svetila SLV goste navdušujejo prav v vseh hotelskih 
prostorih.
Stran 22-27

Svetilke  
EURO SPOT 
TRACK DALI  
za sistem  
tokovnih tirnic

Zunanja svetila 
ESKINA

VSEBINA
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POPOLNA REŠITEV: 
ZA VSAKOGAR IN 
ZA VSE.

Svetloba se te dotakne. To ne velja le za nas, temveč za vse, 
ki se ukvarjajo s tem fascinantnim medijem. Zato ustvarjamo 
edinstvena doživetja osvetlitve. Skupaj z vami! SLV že več kot 
40 let predstavlja močnega partnerja za električarje, inštalaterje, 
specializirane prodajalce, oblikovalce razsvetljave in arhitektke. 
Temu nenazadnje botrujejo tudi prvovrstni standardi naših 
storitev, zajamčena kakovost, uporabniku prijazno načrtovanje 
in montaža ter raznolikost naše ponudbe.
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Okrepite priložnosti. Z našo 360-stopinjsko paleto izdelkov.
Električarji predstavljajo srce našega poslovanja. Zato so njihove 
povratne informacije še posebej pomembne za nas. Ali so naši 
izdelki dovolj sodobni in uporabniku prijazni? Je kakovost v skladu 
s pričakovanji in ali je mogoče dela učinkovito izvajati? Jih je 
prepričalo razmerje med ceno in končnim rezultatom? So za vsako 
območje uporabe – v notranjih prostorih in na prostem – našli prave 
luči? Njihovi odgovori na ta vprašanja so nam v pomoč pri nenehnih 
izboljšavah naše palete izdelkov.

ONE 60, WL, DALI
Št. art.: 1002919

Povečajte prodajo. Po zaslugi brezhibnih storitev.
Grosisti so pravi mojstri na svojem področju, saj morajo  
biti vedno na tekočem, usklajevati roke in vsakokrat znova  
pozorno prisluhniti strankam, zato smo ponosni, da smo  
njihov zanesljiv partner. Zaradi popolnoma avtomatiziranih  
postopkov naročanja in administracije so stroški nižji, procesi  
pa optimizirani. Digitalne storitve SLV olajšajo svetovanje 
strankam, prodajo in nakup. Zanesljiv obseg prometa pa  
zagotavljajo tudi naše najbolje prodajane uspešnice.

MOČNO PARTNERSTVO
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USTVARJALNOST: 
ŽE ZDAJ JO JE 
MOGOČE 
NAČRTOVATI.

MEDO RING 60, PD, DALI
Št. art.: 1002891

Slogovno skladna deklica 
za vse.
V viseči, nadgradni ali vgradni 
različici – možnostim, ki jih 
nudijo modeli serije MEDO 
električarjem ali načrtovalcem 
osvetlitve, kar ni konca. 

Načrtovalci in arhitekti so kreativne duše.
Zato vedno znova potrebujejo nove navdihe. In prav 
tu vstopimo mi v igro. 
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MY  
FAVORITE  
SLV  
PRODUCT

Uresničiti ideje. Z optimalno podporo.
Z več kot 3000 izdelki za notranjo in zunanjo uporabo lahko 
vedno ponudimo pravo rešitev – tudi za najbolj nenavadne ideje.  
Ne pozabite, da v javnih objektih brez strokovnega načrtovanja 
razsvetljave skorajda ne gre več. Naši strokovnjaki za razsvetljavo 
s svojim znanjem z veseljem pomagajo in svetujejo zunanjim 
načrtovalcem. Ker je ne glede na to, s kolikšno mero ustvarjal-
nosti se lotite projekta, treba zagotoviti varnost načrtovanja in 
ostati v mejah proračuna.

Q-LINE®, PD, 2m, BAP, TRIAC
Št. art.: 1000930

MOČNO PARTNERSTVO

»Vse gre po načrtu.«

Lars Heidrich, timski vodja 
Lighting Design
„Če gre vse po načrtu, je serija 
MEDO gotovo moja prva izbira, 
saj je brezčasna, vsestransko 
uporabna, preverjena z vidika 
svetlobne tehnike, hkrati pa 
očem všečna. Še posebej rad 
načrtujem novo različico z da-
ljinskim krmiljenjem in učinkom 
Corona.“

MEDO 60 CORONA, CW, DALI
Št. art.: 1001898
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Prednosti, ki jih imajo distributerji in trgovci na 
debelo pri sodelovanju s podjetjem SLV, so številne. 
Vedno imajo na voljo najnovejše izdelke, hitro se 
lahko odzovejo na zahteve strank, v kratkem času 
razvijejo ustrezne rešitve in prihranijo stroške 
skladiščenja. Uspešno poslovanje pa zagotavljajo 
tudi naši najbolje prodajani izdelki.

 ZAČELA SE JE SEZONA 
  PREŽIVLJANJA ČASA NA 
PROSTEM. ČAS ZA DOBRE POSLE.
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LEPO  
JE TU  
ZUNAJ.

DOŽIVITE SVETLOBO. REVIJA 
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Novosti, ki polepšajo večer in vzdušje.  
Prihaja čas za prijetna druženja in  
sprostitev v naravi. Zunanje svetilke SLV 
prinašajo svetlobo v temo in ustvarjajo 
čarobno razpoloženjsko osvetljavo na vrtu, 
na terasi ali okoli hiše. Poiščite navdih  
v naših novih izdelkih za uporabo na 
prostem in dovolite, da se vaši projekti  
z visoko kakovostjo in raznolikostjo  
pokažejo v najboljši luči.

ESKINA FRAME OVALISK L-LINE OUT

Novosti na  
vseh poteh.
Veselite se novih  
svetilk za osvetlitev 
zunanjih poti –  
na voljo bodo že  
poleti 2020.

NOVOSTI | OUTDOOR

Tudi oblikovanje je doživelo 
prelomnico.
Posebnost nove serije ESKINA 
Frame so nastavljive točkovne 
LED-Spots svetilke, s katerimi 
lahko po želji poudarite stezo, vrt 
ali fasado. S stikalom CCT lahko 
nastavite barvno temperaturo  
v razponu od 3000K do 4000K. 
Želite osvetliti vrtno pot ali pou-
dariti čudovito cvetlično gredo? 
Nič lažjega: zaradi rareda zaščite 
IP65 je svetilka idealna izbira za 
zunanjo uporabo.

V koraku s trendi.
Z novo serijo OVALISK z zaoblje-
nimi steklenimi ohišji in razredom 
zaščite IP65 bodo vrtovi, steze, 
terase, balkoni in vhodi zasijali  
v najmodernejši luči. Serija vklju-
čuje svetilke za vrtne poti v dveh 
velikostih ter stropne in stenske 
svetilke s preprosto in hitro mon-
tažo (Easy Install). Opremljena je 
s stikalom CCT, s katerim je mo-
goče spreminjati barvni odtenek 
(3000K/4000K).

Purizem na celi črti.
Vsi ljubitelji prečiščenega dizajna 
bodo navdušeni nad svetilkami  
v obliki črke L iz serije L-LINE Out. 
S stikalom CCT lahko preprosto 
spreminjate reprodukcijo barv 
(3000K/4000K) neposredno na 
svetilki. Idealna za osvetlitev 
vrtnih poti in dovozov sodobno 
zasnovanih hiš in vrtov. Zaradi 
razreda zaščite IP65 je mogoče 
serijo vključiti v številne ureditvene 
koncepte na prostem.
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Dizajn v vseh oblikah  
in barvah.
S trenutnimi smernicami 
in posebnimi materiali 
ustvarjajo zunanja svetila 
SLV sodobne poudarke 
na zunanjih površinah. 

Čas je za rjo.
Videz rje je trenutno zelo 
popularen pri urejanju zunanjih 
površin! Zlasti pri rešitvah  
v mediteranskem slogu je videz 
rje nepogrešljiv pri zunanjih  
svetilkah, zlasti pa pride do 
izraza v kombinaciji z lesom, 
naravnim kamnom, betonom  
ali belo ometanimi stenami.

RUSTY
BIG WHITE 
Stran 545

MANA OUT
BIG WHITE 
Stran 660

DOŽIVITE SVETLOBO. REVIJA 

Pritegniti pozornost z rustikalnim 
šarmom.
Zaradi nenavadnega videza rje, ki nastane 
s posebno kemično obdelavo jekla FeCSi, 
je serija RUSTY prav posebna paša za  
oči na prostem. Naša serija RUSTY bo  
oktobra 2020 dobila podmladek, saj 
jo bodo dopolnile kvadratne in okrogle 
stenske svetilke iz enakega materiala.

V vseh smereh presenetljiva.
Prilagodljivo razporejena svetloba za 
vhodne prostore, fasade, balkone in  
terase: Z elegantno stensko svetilko  
Up/Down iz serije MANA OUT lahko po 
želji nastavite kot svetlobnega snopa. 
Potreben dodatni material je priložen. 
Stenska LED svetilka ima aluminijasto 
ogrodje, ohišje svetilke pa je na voljo  
v trendovskem videzu rje ali v antracitno 
sivi kovini. 
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MY  
FAVORITE  
SLV  
PRODUCT

BENDO 80, Pole, TRIAC
Št. art.: 231835

Kamen in partnerji: trendovski po definiciji. 
Materiali z naravnim šarmom so zelo priljubljeni pri 
izbiri zunanjih svetil. Izdelki z videzom naravnega kam-
na ali lesa se usklajeno zlijejo z okolico, a kljub temu 
izstopajo iz nje. V kombinaciji s kovino ali steklom 
ustvarjajo privlačna nasprotja.

LISENNE
BIG WHITE 
Stran 546

ARROCK
BIG WHITE 
Stran 561

FLATT
BIG WHITE 
Stran 569

Michael Spix, timski vodja 
oddelka za upravljanje 
inovacij:

„Čeprav nisem osebno ukrivil 
vsake stoječe svetilke, so mi 
najbolj pri srcu tiste iz serije 
BENDO. V kategoriji oblikovanja 
izdelkov, ‘Product Design’, so 
bile nagrajene z odlikovanjem 
Red Dot, prestižno nagrado za 
kakovost."

» Bi bili veseli nagrade 
za oblikovanje vrta?«

NOVOSTI | OUTDOOR

Slogovno skladna:  
naravni kamen in steklo.
Serija zunanjih svetil LISENNE 
prepriča s prijetnim, rafiniranim 
videzom. V njej se spretno pre-
pletata dva priljubljena sloga: 
sodoben steklen pokrov iz di-
mljenega stekla in podnožje iz 
naravnega kamna bazalta. Še en 
sijajen razlog: zaradi vgrajenega 
vznožka E27 je svetilka primerna 
za LED in varčne sijalke.

Naravni kamen in legirano 
jeklo v popolnem sožitju
Serija ARROCK je sodobna paša 
za oči, zaradi izbire materialov  
pa je še posebej učinkovito 
zaščitena pred korozijo. S posre-
dno osvetlitvijo ustvarja ambien-
talno svetlobo ob robovih vrtnih 
stez, na vrtu ali okoli hiše. Zunanje 
svetilke so izdelane iz granita, 
na voljo pa so v več različicah in 
velikostih – za vsak okus in vse 
potrebe.

Videz lesa – naravno  
do dobrega počutja.
Serija FLATT prepriča z mini-
malističnim slogom in naravnim 
videzom lesa. Robustno ohišje 
iz aluminija antracitno sive barve 
daje zunanjim svetilom sodoben 
pridih. Stenske in samostoječe 
svetilke s senzorjem in brez njega, 
z nastavljivo barvno temperaturo 
(3000K / 4000K) in posredno 
osvetlitvijo boste s serijo FLATT 
pričarali prijetno vzdušje.
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Kakovost v vetru in slabem vremenu. Naša zunanja svetila navdušu-
jejo z visoko kakovostjo in dolgo življenjsko dobo. Dve najpomembnejši 
lastnosti svetilk, ki so vse leto na prostem. Osvetlimo vse, kar je še lahko 
pomembno. 

Izjemno odporno: visokokakovostno 
legiranjo jeklo. 
V naši ponudbi zunanjih svetil SLV boste našli  
svetilke, ki so še posebej odporne proti koroziji, 
saj so izdelane iz visokokakovostnega ner-
javnega jekla, kot n pr. naša serija TRUST. Naj 
bo dan deževen ali sončen: zaradi trpežnega 
materiala vas bodo zunanje svetilke serije 
TRUST navdušile z dolgotrajno obstojnostjo. 
Takšna je naša kakovost na dolgi rok.

Zajamčena kakovost  
s 5-letno garancijo.

Z visoko usposobljeno ekipo  
mednarodnih tehnikov in inženirjev 
nenehno zagotavljamo kakovost in 
dodatna vlaganja v razvoj. Od ener-
getske učinkovitosti do odpornosti 
na vse vremenske pogoje: zunanja 
svetila SLV so vedno podvržena 
strogim preverjanjem. Ne ponujamo 
samo kakovosti, pač pa zanjo tudi 
jamčimo. Kar za 5 let.

• Preskus EMC  
(elektromagnetna združljivost) 

• Fotometrične meritve
• Preskus vnetljivosti
• Analiza materiala z rentgensko  

fluorescenco
• Samodejni preskus segrevanja
• Preverjanje razredov zaščite IP in IK
• Preskus izpostavljenosti v umetno 

ustvarjenih vremenskih pogojih  
(slana in klimatska komora)

TRUST 60, Pole
Št. art.: 228110
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IP44

IP23

65/67
IP

Razred zaščite IK: Trčenja brez posledic.
Neposreden zadetek žoge pri igranju nogo-
meta na vrtu? Z ustrezno stopnjo zaščite IK 
ne bo hudega. Razred zaščite IK kaže, kako 
odporna je svetilka. Odvisno od energije 
udarca, ki jo mora absorbirati ohišje svetilke, 
ločimo skupno deset razredov zaščite. Pri 
naših zunanjih svetilkah z razredom zaščite 
IK 08 bi lahko n pr. udarili s 1,5 kg kladivom 
z razdalje 30 cm – a kdo bi to počel?

Nova serija v svetu svetlobe SLV.
Serija ESKINA nudi zunanjo razsvetljavo z brezčas-
nim videzom. Ne glede na to, ali želite osvetliti vrtne 
poti, cvetlične grede, balkone ali zarisati svetlobne 
vzorce na fasadi: za vsako vašo željo boste našli 
primerno svetilko ESKINA. Celotna serija lahko de-
luje pri barvni temperaturi 3000K ali 4000K. Zaradi 
razreda zaščite IP65 predstavlja serija ESKINA  
univerzalno rešitev ureditve zunanjih prostorov.

Kadar je to potrebno, svetilke s senzorjem 
gibanja osvetljujejo zunanje  površine in za-
gotavljajo n pr. varno hojo do vhodnih vrat. 
Stenska svetilka iz nove serije ESKINA ima 
senzor gibanja v isti barvi kot ohišje – s tem 
prihranite energijo in zmanjšate svetlobno 
onesnaženje.

ESKINA 80, Pole
Št. art.: 1002907

DASAR® 270, EL, simetrična 
Št. art.: 1002897
DASAR® 270, EL, asimetrična 
Št. art.: 1002893

NOVOSTI | OUTDOOR

Učinkovita osvetlitev  
od tal navzgor.
Okrogla talna vgradna svetilka 
DASAR® 270 s svojo Premium-  
LED led sijalko in nesimetrično 
porazdelitvijo svetlobe ustvarja 
čudovito igro ambientalne svetlobe 
na prostem. S svojim razredom 
zaščite IP65/IP67 je elegantna 
talna svetilka kot nalašč za vgra-
dnjo na odprtih površinah ali  
v bližini vrtnih ribnikov in bazenov. 
Ne škodi ji niti kratkotrajna (obča-
sna) potopitev v vodo. Poleg tega 
je zaradi stopnje zaščite IK 08 
izjemno odporna na udarce.

Namignite nam! 
Svetilke s tem razredom zaščite so  
odporne proti brizganju. 

Na travo z njimi!
Na tratah ali ob stezah je treba zagotoviti 
vsaj ta razred zaščite.

Voda na pohodu. 
Svetilke s tem razredom zaščite lahko  
postavite v bližino vrtnih ribnikov in bazenov. 
Tudi v primeru prelivanja ali kratkotrajnega 
potopa v vodo ni težav.

IP-zaščita: Dežuje. In kaj potem? 
Zunanja svetila so izpostavljena dežju, snegu in blatu. 
Zato je razred zaščite IP še posebej pomemben pri 
njihovi izbiri. 
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Odporna in prilagodljiva.
Naj gre za razsvetljavo za rastline, luči  
za steze, osvetlitev teras ali zunanjo  
osvetlitev vrtnih ribnikov ali fasad – reflek-
torske svetilke NAUTILUS Plug & Play  
vedno navdušijo s svojo brezkompromisno 
kakovostjo. Z zasukom za 360° in  
nagibom za 180° lahko glavo svetilke 
usmerite tako, da bo posredno ali  

neposredno osvetila točno določen  
predmet. Izdelki iz linije  NAUTILUS so  
na voljo v številnih različicah, oblikah in 
barvah, z vtikačem ali nezaključenim 
kablom, s klinom za pritrditev v tla ali 
montažno ploščo za pritrditev na steno. 
Zaradi razreda zaščite IP54/55 in ohišja, 
odpornega na korozijo, je ta talni  
reflektor izjemno odporen.

NASVETI ZA DOLGO IN SI-
JAJNO ŽIVLJENJSKO DOBO

NAUTILUS 10
SP, okrogla, QPAR51
Št. art.: 229740

DOŽIVITE SVETLOBO. REVIJA 

Svetila SLV poskrbijo za dolgotrajno zadovoljstvo. 
Ne glede na to, kako želite oblikovati zunanji prostor: 
naše luči so trajne, popolnoma odporne na vremenske 
vplive, njihova namestitev pa je preprosta in varna.  
Pomembno je le, da upoštevajte nekaj osnovnih pravil.
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NASVETI ZA MONTAŽO

• Pri načrtovanju svetlobne ureditve vrsta bodite  
pozorni na zaščitno stopnjo svetil. Za uporabo na 
prostem naj bo ta vsaj IP44, še bolje IP55.

• Prav tako pomembna je izbira materialov, odpornih  
na korozijo- Sem štejejo legirano jeklo, aluminij, pa 
tudi baker ali medenina.

• Idealna izbira so LED sijalke. Z njimi prihranite  
energijo, mnogokrat pa so celo bolj trpežne od  
klasičnih žarnic.

Da bodo tudi zunanje svetilke dolgo svetile:

Enoten dizajn znotraj in zunaj.
Serija THEO iz aluminija in stekla z novimi stoječimi 
svetilkami THEO PATHLIGHT vsebuje številne  
druge stenske in stropne svetilke v različnih barvah, 
ki bodo učinkovito in enakomerno osvetlile zunanje 
površine in pričarale prij etno vzdušje.

Talna vgradna LED svetilka ROCCI z okroglim ali  
kvadratnim ohišjem iz legiranega jekla 316L, odpor-
nega na korozijo, in prozornim steklenim pokrovom, 
je zaradi razreda zaščite IP67 primerna za zunanjo 
uporabo in namestitev v bližini vrtnega ribnika –  
ne glede na to, ali jo uporabite za osvetlitev poti,  
svetlobne poudarke ali kot eleganten oblikovni  
element. Serija se odlikuje po zaščiti proti udarcem  
IK 08, zaradi česar je še posebej odporna.

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN
Št. art.: 234515

BIG THEO
Št. art.: 234525

THEO PATHLIGHT, DOUBLE
Št. art.: 1002871

ROCCI 125, EL, okrogla
Št. art.: 227600 

ROCCI 125, EL, oglata 
Št. art.: 227604 

Nasvet:
Zaradi očiščene kockaste oblike in 
poenotenega videza lahko s svetilka-
mi iz serije THEO nadaljujete tudi  
v notranjih prostorih. Puristična pra-
vokotna oblika se brezhibno prilagodi 
vsakemu okolju in slogu.

Nasvet:
Pod talnimi vgradnimi reflektorji je treba izdelati 
drenažo, da ne bodo vlekle nase vlage. Talnih  
reflektorjev nikoli ne nameščajte v ugreznjene  
predele, pač pa vedno na ravna ali dvignjena tla.

Nasvet:
Kablov ne zakopavajte v tla, saj lahko preperijo, poleg 
tega pa niso zaščiteni pred vlago. Da se izognete 
kratkim stikom, pri priključitvi vedno preverite, da je 
priključek talnega reflektorja na omrežno napajanje 
vodotesen.
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DOŽIVITE SVETLOBO. REVIJA

PURI TRACK, 1-fazna, Triple Track Set
Št. art.: 143190

Prvi sistem za dom.
PURI TRACK TRIPLE TRACKSYSTEM, ki ga 
sestavljata dve  enofazni visokonapetostni 
tirnici dolžine 1 metra z dodatnim priborom, 
tri tirne svetilke in tri sijalke z vznožkom 
GU10, nudi vse, kar je potrebno za začetno 
namestitev do dolžine 2 metrov. Prednosti: 
za njegovo vgradnjo je potreben samo 
en električni priključek. Točkovne svetilke 
Spots lahko usmerite v vse kote prostora. 
Nadgraditi ga je mogoče z enofaznimi  
dodatnimi deli sistema in točkovnimi svetil-
kami Spots.

OSTANITE  
PRILAGODLJIVI.

Individualna zasnova, številne možnosti.
Zlasti pri opremljanju prodajnih ali pisarniških pro-
storov, restavracij, kavarn ali hotelov prihaja do pot-
rebe po prilagodljivih in po meri zasnovanih rešitvah 
razsvetljave. Naši sistemi tokovnih tirnic zadostijo 
vsem potrebam po večji svobodi načrtovanja, saj 
so tokovne tirnice na voljo v različnih dolžinah in 

s bogato izbiro reflektorskih svetilk in točkovnih 
svetilk Spot. In seveda opremljene z najnovejšo 
tehnologijo. En napajalnik lahko napaja več svetilk. 
Da bo sistem razsvetljave še bolj prilagodljiv, pa je 
mogoče svetilke usmeriti v različne smeri. Popolno 
izhodišče za individualno zasnovo razsvetljave.

Trifazne vodnike v tirnici je 
mogoče speljati ločeno drug od 
drugega (n pr. reflektorje, svetlobne 
panele in viseče svetilke). Te tri 
tokokroge lahko krmilite posa-
mično in na ta način nadzorujete 
osvetlitev posameznih predelov 
v trgovini (glavna razsvetljava, 
blagajna, osvetlitev razstavnih 
površin). V izložbah se lahko  
s svetlobnimi učinki poigrate  
z različnimi dnevnimi in nočnimi 
prizori.

KALU TRACK, 3-fazna, TRIAC
Št. art.: 153600

Profesionalni sistem za trgovske lokale 
in sejemske prostore.
Vgradne, nadgradne ali viseče svetilke: skraj-
šanje po meri ali prilagodljiv priključek s T- ali 
X-kosom, vzdolžni ali vogalni priključki; trifazni 
sistem tokovnih tirnic SLV ima rešitev za 
vsak prostor. SLV nudi bogat izbor ustreznih 
točkovnih svetilk Spots za vsako tirnico, zato 
boste za vsak načrt našli pravo osvetlitev  
(prikazana je naša uspešnica KALU). To po-
meni, da ne bo težav pri izbiri pravih paketov 
svetilnosti, barvne lestvice, barvnih temperatur 
in kota svetlobnih snopov.

DALI za krmiljenje svetlobe.
Trifazne tokovne tirnice so na 
voljo tudi v različici DALI (Digital 
Adressable Lighting Interface) in 
jih je zato mogoče intuitivno nad-
zorovati. Poleg tega pa inovativna 
svetlobna tehnika zagotavlja  
varnost, saj sistem DALI ni vezan 
na posamezne proizvajalce in je 
zato združljiv z vsemi upravljalniki. 
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PLYTTA, LV
pravokotna 
Št. art.: 1002865

PLYTTA, LV
pravokotna
Št. art.: 1002864

DURNO, LV
Št. art.: 1002861

DURNO, LV
Št. art.: 1002862

Oglat in vsestranski.
Kvadratni PLYTTA LED paneli za sisteme žic 
zaradi ploskovno razpršene svetlobe zagotavljajo 
enakomerno osvetlitev. Poleg dobro znanih 
točkovnih svetilk Spots z usmerjenim svetlobnim 
snopom je zdaj na voljo tudi panel za osnovno 
razsvetljavo za vgradnjo v sistem žic, ki zagotavlja 
za osvetlitev brez bleščanja. Ne glede na to ali 
je usmerjen v strop ali v tla – Panel PLYTTA LED 
izžareva vsestranskost.

Osredotočena na funkcionalnost.
Okrogla LED svetilka DURNO za nizkonapetostni 
sistem žic TENSEO se odlikuje po izjemni prilago-
dljivosti, saj jo je mogoče nagniti za 40°. Zaradi 
velikega, kar 120° svetlobnega snopa je ta LED 
svetilka idealna izbira za osnovno osvetlitev prosto-
rov ali velikih površin.

Rešitev za zahtevne vgradnje.
Sistemi žic so prava izbira za zahtevne stropove, n pr.takšne 
z lesenimi tramovi ali za poševne, ukrivljene, obokane ali neravne 
stropove. Naši nizkonapetostni sistemi žic poskrbijo posebno 
prijetno razsvetljavo. Nudijo namreč dovolj prostora za individualne 
zasnove osvetlitve in tudi v bolj zahtevnih pogojih z razpoloženjsko 
osvetljavo ustvarjajo občutek dobrega počutja.

Prava svetilka za vsako zahtevo. Za osvetlitev različnih kotičkov 
v prostoru, spretne poudarke ali učinkovita predstavitev izdelkov – 
nizkonapetostni sistemi žic ali tokovnih tirnic SLV popolnoma ustrezajo 
zahtevam po primerni svetlobni tehniki, modernem dizajnu in čim 
večji prilagodljivosti.

NOVOSTI | NIZKONAPETOSTNI SISTEMI ŽIC IN TOKOVNIH TIRNIC
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V hotelu se vse vrti okoli dobrega počutja gostov. Pravilna 
razsvetljava bo pri tem poskrbela za posebno vzdušje. Udobja ne 
smejo izžarevati le hotelske sobe: tudi vhodna avla, bar, hodnik  
in zunanji prostori potrebujejo učinkovite in pametne svetlobne  
koncepte. Ker pri še tako visokih oblikovalskih zahtevah velja:  
osvetlitev mora delovati sodobno in privlačno, hkrati pa zaposlenim 
omogočati učinkovito delo.

KO SE ŽE V PRVEM 
TRENUTKU POČUTIŠ 
DOBRODOŠLEGA.

NEW FLAT, WL, RGB
Št. art.: 1003022

Živahnih barv in preprosto ČUDOvita.
Modula za osvetlitev polic NEW FLAT z LED 
sijalkami bo hotelskemu baru vdihnil trendovski 
salonski značaj. Največ pogledov bo pritegnila 
različica RGB Smart z nastavitvijo barv. Z izbiro 
barv je namreč mogoče pričarati različna raz-
položenja. Trenutna različica Zigbee® 3.0 je  
primerna za vgradnjo v številne sisteme različnih 
proizvajalcev. Seveda pa jo je mogoče vgraditi 
tudi v sistem VALETO® SLV. Bakrena barva, na 
voljo v barvi aluminija in beli barvi. 
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NOVOSTI | HOTEL, RESTAVRACIJA, POSTREŽBA NA PRIREDITVAH, KAVARNA

Prvi vtis je pomemben.
Že takoj pri vhodu naj goste 
pozdravi prijetno in vabljivo 
osvetljen prostor. Senčnik viseče 
svetilke PANTILO je iz kromiranega 
stekla; s kombiniranjem lahko 
oblikujete oblak svetilk. Takšna 
razpoloženjska razsvetljava  pride 
tudi v gastronomiji lepo do izraza. 

HELIA AMBIENT 35, PD
Št. art.: 1003435

ONE TRIPLE, PD, DALI
Št. art.: 1002913

PANTILO CONVEX 40, PD, E27
Št. art.: 1003444

Prijavite se v najboljši luči.
Serija HELIA 35 poskrbi s svojim purističnim dizajnom in čistimi oblikami 
za prijazen sprejem gostov. S svojim akrilnim nastavkom ustvarja difuzno, 
mehko svetlobo, hkrati pa zagotavlja dovolj osvetlitve za nemoteno prijavo in 
odjavo gostov. Ima vgrajeno 7,5 W LED sijalko v topli beli barvi z zelo dobro 
reprodukcijo barv (CRI>90). Napaja jo integrirani gonilnik za kon stantni tok. 
Svetilka je na voljo v črni in beli barvi.

Zvezda v avli.
S serijo ONE v pomanjšani, sodobni okrogli 
izvedbi postanejo vhodne avle in jedilnice 
nekaj posebnega. Še posebej izstopa s po-
sredno svetlobo v kombinaciji z zatemnilnikom 
DALI. Temperaturo svetlobe svetil serije 
ONE je s stikalom CCT mogoče nastaviti na 
3000K ali 4000K. 
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DOŽIVITE SVETLOBO. REVIJA

QUAD FRAME 19
WL, TRIAC
Št. art.: 1003468

Kot doma, samo lepše. Sobe za goste so srce vsakega hotela.  
V njih se gostje večinoma zadržujejo zvečer in ponoči. Zato je še  
toliko bolj pomembno, da je osnovna razsvetljava prijetna, svetilke  
za branje funkcionalne, celota pa zaokrožena in takšna, da se  
v njej gost počuti dobro. Kako priročno, če so luči v sobi uporabne  
še za kakšno dodatno pametno funkcijo, kot  je polnjenje telefona  
ali prenosnika.

Vidno dober slog.
Da se bodo gostje tudi na hodnikih počutili prijetno, 
svetila ne smejo biti niti presvetla in niti pretemna. 
Stenska svetilka QUAD FRAME s svojo prijetno 
svetlobo z možnostjo zatemnitve poskrbi za udobje, 
orientacijo in varnost. QUAD FRAME ima vgrajene 
LED sijalke s kakovostnimi gonilniki in visokim  
indeksom reprodukcije barv (CRI>90). Na voljo  
v treh velikostih.
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NOVOSTI | HOTEL, RESTAVRACIJA,  
POSTREŽBA NA PRIREDITVAH, KAVARNA

QUADRASS SPOT
WL, E27
Št. art.: 1003428

QUADRASS
PD, E27
Št. art.: 1003432

SOMNILA SPOT
WL
Št. art.: 1003458

SOMNILA FLEX
WL
Št. art.: 1003459

Večnamensko udobno.
Nova stenska bralna svetilka SOMNILA 
SPOT je elegantna in hkrati prihrani prostor. 
Ni namreč le stenska svetilka, temveč tudi 
nosilec in polnilna postaja za mobilne  
telefone s funkcijo polnjenja USB. Topla 
bela osvetlitev ozadja brez bleščanja 
(3000K) z učinkom Corona na steni poskrbi 
za udobje. Dodatna LED-Spot svetilka  
se lahko ločeno vklopi kot bralna lučka. 
Na voljo je tudi različica z dekorativnim 
senčnikom iz tkanine.

Brezčasni dizajn spot-on.
Dekorativna stenska bralna svetilka QUADRASS Spot s pravokotnim  
senčilom iz motnega stekla in kromiranim podnožjem ustvarja prijetno  
osvetlitev brez bleščanja. Lahko je opremljena s sijalko E27 – vključno  
z LED lučko za branje. Stenska svetilka je na voljo tudi brez lučke za  
branje, z belim ali črnim podnožjem. Za poenoten videz jo lahko dopolnite  
z ujemajočo se visečo svetilko QUADRASS iz izbora svetil SLV. 
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ABRIDOR POLE 100
Št. art.: 1002992

DOŽIVITE SVETLOBO. REVIJA 

Že na zunaj ogleda 
 vreden dizajn.
Serija zunanjih svetil ABRIDOR, 
ki smo jo prvič predstavili leta 
2019 in je izdelana iz prašno 
barvanega aluminija, se odlikuje 
po enostavnih, očiščenih oblikah. 
Ne glede na to, ali boste izbrali 
stenske ali stoječe svetilke za 
razsvetljavo parkov in vrtnih poti, 
so svetilke so zaradi zaščitne 
stopnje IP55 naravnost idealne 
za sodobno zasnovane zunanje 
površine v hotelih. Vrtljiva glava 
svetilke omogoča individualno 
osvetlitev in poudarjanje izbranih 
območij. 

Zunanje svetilke za spomine, ki ostanejo.
Poleg varne hoje po vrtnih poteh nudijo zunanja  
svetila SLV številne možnosti za čarobno osvetlitev 
vhodov, dovozov, teras in zidov, pri tem pa se  
harmonično zlijejo z arhitekturnim slogom hotela. 
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GALEN 120
SP
Št. art.: 1003448

PEMA® 
WL
Št. art.: 1003454

NOVOSTI | HOTEL, RESTAVRACIJA,  
POSTREŽBA NA PRIREDITVAH, KAVARNA

Nadgradnja hotelskih sten.
Stenska svetilka PEMA® je zdaj na voljo tudi v raz-
ličici LED. Svetilka je opremljena s stikalom CCT 
za nastavitev barvne temperature (možnosti izbire: 
3000K ali 4000K). Zaradi izboljšane stopnje zaščite 
IP65 je svetilka idealna za posredno osvetlitev  
hotelskih sten. Na voljo je v barvanem aluminiju  
v srebrno sivi in črni barvi.

Ozek profil, široke možnosti uporabe.
Fasadna svetilka, za poudarjanje stebrov ali za osvetlitev  
zaslonov: zunanji svetlobni profil GALEN dolžine 120 cm je 
pika na i razsvetljave zunanjih hotelskih površin. Opremljen je  
z zmogljivimi visokonapetostnimi LED sijalkami in ima zaščitno 
stopnjo IP65. V novi različici lahko barvno temperaturo 
preprosto izberete s stikalom CCT. Ker ima že vgrajen nosilec, 
lahko svetlobni profil GALEN SLV namestite neposredno na 
steno, strop ali tla.
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UČINKOVITO DELO 
  JE IZJEMNO POMEMBNO – 
 IN NADVSE PREPROSTO.

Električarji so vedno čisto blizu – strankam in 
izdelku. Zato seveda pripisujejo velik pomen 
premišljenim rešitvam, ki ne navdušujejo le 
z novimi tehnologijami, temveč tudi s preprostim 
rokovanjem. Če so primerne še marže prave in 
je mogoče izbirati iz pestre in raznolike ponudbe, 
še toliko bolje.
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DOŽIVITE SVETLOBO. REVIJA

PRIPRAV-
LJENI, 
KONČANO. 

Odvijte montažno ploščo: 
Preprosto pritisnite vzmetne 
zaporke sistema „Easy-Click“ 
navznoter. Nato izklopite 
priključek za napajanje.

Hitra montaža: 
Ko pritisnete LED svetlobni 
modul na montažno ploščo, 
se preko sistema „Easy-Click“ 
obe komponenti mehansko 
povežeta. 

Vključite in uživajte. 
Očarljiv je tudi učinek Corona, ki 
na ozadje zariše svetlobne žarke. 
Za prijetno posredno osvetlitev.

Bliskovito opravljeno: 
Montažno ploščo pritrdite 
na strop s pomočjo vijakov 
in vložkov. 

Preprosta povezava:
Zdaj povežite napajalni vod 
z vtično povezavo z LED svetlob-
nim modulom.

Električna priključitev: 
Hitro in preprosto priključite 
na hitri priključni blok 

Brez težav do prave 
razpoloženjske osvetlitve: 
S stikalom CCT lahko barvno 
temperaturo 3000 Kelvinov 
(topla bela) ali 4000 Kelvinov 
(nevtralno bela) nastavite hitro 
in prilagodljivo.

Serija MEDO je 
vsestransko uporabna 
klasika med svetili 
SLV in jo je mogoče 
hitro in preprosto 
namestiti. 

Nameščeno v petih minutah. Hitra izvedba projektov, 
čisto delo in zadovoljni kupci – tako preprosto vam svetilke 
SLV prihranijo čas, stroške in trud med montažo. Ker se 
učinkovitost vedno splača. 
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TEHNIKA | PREPROSTA MONTAŽA

Vključite in uživajte. 
Stenska svetilka ENOLA 
učinkovito osvetljuje navzdol 
in navzgor.

Stenska montaža:
Montažno ploščo pritrdite na ste-
no – s pritrdilnim vijakom navzdol 
in s praktičnim utorom navzgor.

Hitrejša in preprostejša 
priključitev: 
S hitrimi priključnimi sponkami 
priključite napajalni vod na hitri 
priključni blok.

Povezava brez težav: 
Priključek za napajanje je 
povezan z LED svetlobnimi 
moduli preko vtične povezave.

Razpoloženjska osvetljava 
po želji: 
S stikalom CCT lahko nastavite 
barvno temperaturo na 
3000 Kelvinov (topla bela) ali 
4000 Kelvinov (nevtralno bela).

Čisto in varno sestavljanje: 
Ko je ohišje pritrjeno, visi svetilka 
v praktičnem vodilnem žlebu 
v zgornjem delu montažne plošče. 

Še zadnje pritrditve: 
Privijte ohišje svetilke na 
montažno ploščo.

Tudi montaža 
purističnih stenskih 
svetilk serije ENOLA 
je preprosta in hitra.

Pri številnih projektih je 
čas bistvenega pome-
na. Ko morajo biti stvari 
narejene hitro, ponujajo 
svetila SLV odločilno 
prednost. Na en-dva-tri 
bodo vgrajene, vi pa 
boste pravočasno 
zaključili dela. Ali celo 
predčasno.
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Znano je, da je svetloba, pri kateri se posameznik 
počuti prijetno, njegova subjektivna odločitev. 
Po zaslugi LED tehnologije so možnosti skoraj 
neskončne – kar seveda ni v pomoč pri izbiri prave 
svetlobe. Zato je pomembno, da najprej odgovorite 
na vprašanje, kakšno vzdušje najbolj ustreza vašim 
potrebam, nato pa se odločite za pravo barvno 
temperaturo. Ko gre za sprejem gostov v prijetni 

hotelski avli ali morda za osvetlitev sodobnega 
delovnega okolja, je prilagodljivost stikala CCT 
nedvomno njegova največja prednost. Zato s tem 
majhnim, a zelo praktičnim stikalom opremljamo 
vse več in več notranjih in notranjih svetil SLV. Pred 
montažo skupaj s kupcem preprosto nastavimo 
želeno svetlobo na kraju samem, tako da bo popol-
noma ustrezala njegovim željam in potrebah.

Popolna osvetljava za pravo vzdušje z enim samim 
dotikom. S stikalom CCT lahko hitro in prilagodljivo 
nastavite primerno barvno temperaturo. Vse več svetilk 
SLV prepriča s to praktično funkcijo.

TOPLA ALI HLADNA. 
GLAVNO JE, DA 
JE PRILAGODLJIVA.

ONE 80
PD, DALI
Št. art.: 1002911

Dizajn in funkcional-
nost brez omejitev.

S svojim zaokroženim, sodobnim 
videzom svetilka ONE nadgradi vsak 
prostor. DALI svetloba z zatemnitvijo 
ustvarja prijetno razpoloženjsko 
vzdušje. Na voljo je tudi kot enojna 
viseča svetilka in stenska svetilka 
v različnih velikostih. Od jeseni 2020: 
dvojna različica s funkcijo osvetlitve 
navzgor in navzdol (Up/down), namizna 
svetilka in sistem svetilk na tokovnih 
tirnicah (40 cm, po izbiri 3000K 
ali 4000K), ki jih lahko s pomočjo 
adapterja vgradimo v trifazni tirni 
sistem DALI.
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4000K3000K

Korelirana barvna temperatura – ali CCT – je po 
defi niciji „temperatura Planckovega sevalnika, 
ki pripada določeni barvi svetlobe, ki izvira iz vira
 sevanja“ ali, poenostavljeno povedano, koliko 
rumene ali modre barve je vidne v svetlobi. Barvna 
temperatura se meri v stopinjah Kelvina in je 
običajno med 2200 in 6500K. Značilne barve 
svetlobe so:

Topla bela: 
CCT manj kot 3300K, n pr. sveča ali žarnica 
z žarilno nitko
Nevtralna bela: 
CCT 3300 do 5000K, n pr serija SLV ONE
Hladna bela (dnevna svetloba): 
več kot 5000K, n pr. SLV VALETO® LED panel, 
Outdoor Beam

CORRELATED COLOUR TEMPERATURE

Več svobode pri odločanju.
S stikalom CCT lahko pred vgradnjo z zgolj enim 
dotikom spreminjate reprodukcijo barv svetilke AINOS 
med 3000K in 4000K – od tople bele do nevtralne 
bele, odvisno od področja uporabe in želja uporabnika.

TEHNIKA | STIKALO CCT

AINOS 
CW SENSOR, oglat
Št. art.: 1003451

LIPSY 40
CW, Drum, DALI
Št. art.: 1002940

Eleganca v novi obliki.
SLV AINOS je robustna, vodo-
odporna nadgradna svetlobna 
rešitev, dobavljiva s senzorjem 
ali brez njega. Nova kvadratna 
različica stenske in stropne sve-
tilke iz aluminija je zaradi zaščitne 
stopnje IP65 kot nalašč za upo-
rabo na prostem ali v prostorih, 
v katerih je prisotna voda. S sti-
kalom CCT je mogoče nastaviti 
barvno temperaturo med 3000K 
in 4000K. Svetilna površina 
z 18 W LED sijalko je elegantno 
vstavljena v barvano ohišje. 

Preprosta popolnost.
Stensko in stropno svetilko 
serije LIPSY DRUM DALI, 
izdelano iz jekla s plastičnim 
pokrovom, je mogoče uporabiti 
na  najrazličnejše načine. Širok 
svetlobni snop v kombinaciji 
z zmogljivim LED sijalko zago-
tavlja enakomerno osvetljenost. 
Barvo svetlobe lahko preklopite 
med 3000K in 4000K. Možna
 je neposredna priključitev na 
krmilni modul DALI. Na voljo je 
z ohišji različnih velikosti.
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PRAVILNA BARVNA  
REPRODUKCIJA.  
ODLIČNO UPRIZORJENO.
Popolna in celovita uprizoritev izdelkov in prodajnih površin.  
Nakupovanje mora dandanes biti doživetje! Ne glede na to, ali želimo  
v prostoru ustvariti razpoloženje ali ga učinkovito poudariti: ob individu-
alni osvetlitve in primerni barvni temperaturi bodo izdelki vedno prišli  
do izraza in vzbudili željo po nakupu.
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Poudarjanje na najvišji ravni.
Serija EURO SPOT TRACK DALI pritegne poglede 
s preprostim in brezčasnim videzom, visokim 
izdatkom svetlobe in indeksom prikaza barv > 90 
ter združljivostjo z DALI. Vrtljiva in nagibna 
visokonapetostna LED refl ektorska svetilka 
v kompaktni različici je z ustreznim adapterjem 
na voljo za vgradnjo v trifazni sistem tirnic DALI. 
V cilindrični glavi svetilke je tovarniško vgrajen 
LED modul. EURO SPOT je na voljo v različnih 
barvah ohišja in velikostih ter z različnimi 
sevalnimi koti, kot tudi v različici brez DALI.

Sijajni dosežki z DALI.
Refl ektorska svetilka STRUCTEC, ki je na voljo 
na voljo v več barvnih različicah ohišja in svet-
lobe, se odlikuje z visoko kakovostjo reproduk-
cije barv (CRI>97). Z ustreznim adapterjem jo 
je mogoče vgraditi v trifazni visokonapetostni 
sistem tokovnih tirnic DALI in je opremljena 
z visoko zmogljivim modulom COB LED. 
Z vgrajenimi DALI komponentami in tempe-
raturami barve je refl ektorska svetilka odlična 
izbira za profesionalno uporabo in naravno 
osvetljevanje v butikih in prodajalnah. Tudi raz-
ličice, ki niso predvidene za vgradnjo v sisteme 
tirnic DALI, so vsestranske in prepričajo s svojim 
zelo visokim indeksom prikaza barv, različnimi 
barvnimi temperaturami (3000K / 4000K) 
in različnimi koti svetlobnega snopa (36°/60°).

Prav v trgovskih lokalih in malo prodaji je 
odločilnega pomena pravilno zastavljen 
koncept osvetlitve. Primeren svetlobni 
odtenek in intenzivnost pozitivno vplivata 
na nakupovalno vedenje in dejavnike 
dobrega počutja. Prijazno vzdušje v pro-
storu zagotavlja, da se stranke počutijo 
udobno in ostanejo dlje časa v lokalu. 
Prodajni artikli postanejo protagonisti na 
sceni, barve in materiali delujejo naravno. 

Pravilna barvna temperatura ima 
pomembno vlogo pri osvetlitvi izdelkov. 
Nekateri izdelki morajo izžarevati svežino, 
drugi privlačnost; vsak izdelek torej 
potrebuje primeren koncept razsvetljave.

EURO SPOT TRACK
3-fazna., DALI, 255mm
Št. art.: 1002665

STRUCTEC
3-fazna., DALI
Št. art.: 1003026

S kratico CRI, angl. „Color 
Rendering Index“, označujemo 
indeks prikaza oziroma reproduk-
cije barv. Vrednost nam pove, 
v kolikšni meri je barva predmeta, 
osvetljenega z umetno svetlobo, 
podobna barvi predmeta, osvet-
ljenega z naravno svetlobo. Naj-
višja vrednost je 100. Čim višja je 
vrednost CRI, toliko bolj naravno 
delujejo barve osvetljene povr-
šine., Veliko naših luči ima n pr. 
vrednost CRI> 90, kar pomeni, 
da so barve enake originalnim.

VIDETI PRAVE BARVE 
IN MATERIALE: COLOR 
RENDERING INDEX

TEHNIKA | CRI | SHOP
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Prinaša kakovost v svetlobo.
Prava poudarjena osvetlitev za popolno predstavitev  
izdelkov, izjemen prikaz barv in zelo dobra prepoznavnost 
lastnosti materialov. 

STRUCTEC ZOOM
3-fazna
Št. art.: 1000656

Odlično uprizorjeno.  
Da bodo barve izdelkov čim bolj 
naravne, morajo luči v trgovini, 
enako kot sončna svetloba, 
vsebovati vse odtenke barvnega 
spektra. Na ta način bodo barve 
pravilno osvetljenih razstavljenih 
izdelkov delovale naravno in  
v dnevni svetlobi ne bo prese-
nečenj. 

Spremenljiv kot z zumom.
Svetilka STRUCTEC ZOOM je na voljo v različnih 
barvnih različicah. Dodan ima ustrezen adapter  
za visokonapetostni trifazni sistem tirnic in zmogljiv 
COB LED modul, ki ima zahvaljujoč indeksu  
CRI>90 prvovrstno barvno reprodukcijo. Poseb-
nost reflektorske svetilke STRUCTEC ZOOM je  
prilagodljiva nastavitev kota svetlobnega snopa 
med 25° in 60°.

DOŽIVITE SVETLOBO. REVIJA 
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SUPROS 
PD
Št. art.: 1003275

SUPROS 
DL
Št. art.: 1003301

Zlahka do popolne uprizoritve.
Linija svetilk navdušuje z različnimi 
možnostmi uporabe, izjemno 
LED tehnologijo in skladnim 
dizajnom, zato je idealna izbira 
za zamenjavo tradicionalnih sve-
tlobnih sistemov z visoko močjo. 
Širokokotno refl ektorsko svetilko 
je mogoče brez uporabe orodij 
zamenjati z ločeno dobavljivimi 
različicami z ozkimi sevalnimi 
koti. Zaradi tovarniško vgrajenih 
LED gonilnikov so vse svetilke te 
družine primerne za neposredno 
priključitev na 230 V omrežno 
napetost.

TEHNIKA | CRI | SHOP
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KDOR NAČRTUJE DOLGOROČNO,
    MORA RAZMIŠLJATI 
  TUDI TRAJNOSTNO.

Arhitekti in načrtovalci razsvetljave nimajo zgolj 
možnosti izbire iz naše široke ponudbe storitev, 
temveč se zanašajo tudi na strokovno znanje 
naših strokovnjakov. Skozi celotni postopek so 
vse podrobnosti glede načrtovanja predstavljene 
celovito in nobeno vprašanje ne ostane brez 
odgovora. Kajti tudi mi smo prepričani, da je 
ustvarjalnost vedno rezultat dobrega sodelovanja.
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Krasna svetloba za Sonnenalp. Ob 100. obletnici so bile leta 
2019 so bile obnovljene vse javne površine letovišča s petimi 
zvezdicami v Allgäuerskih Alpah, ki zdaj žarijo v povsem novem 
sijaju. S svetili SLV, kakopak.

SONNENALP RESORT.
PROJEKT, NA KATEREGA 
SMO PONOSNI.

Potopite se v popolno svetlobo.
Na mestu, na katerem je bil leta 1956 
zgrajen prvi hotelski bazen v Nemčiji, 
je v letu 2014 nastal sodoben, prijazen 
otroški vodni svet. Svetilke usmerjajo 
pozornost na lesene panoje. Čudovit 
prizor, zaradi katerega je dan ob 
bazenu še bolj zabaven. Ob LED 
reflektorskih svetilkah tekmovalno 
zasijejo tudi pogledi mladih in starih. 

Fasada zasije ob prihodu.
Eden večjih projektov je bila zunanja fasada. Staro mračno 
podobo fasade je nadomestila nova z naravnim videzom ma-
cesnovega lesa. Tega je bilo zdaj treba primerno poudariti, pri 
čemer so bile seveda naše svetilke SLV prva izbira. V njihovem 
soju je fasada zažarela v novi luči, poleg tega pa so tudi vsa 
ostala območja letovišča dobila enoten videz in primerno 
razsvetljavo. Ker so bili po zaslugi najnovejše LED-tehnologije 
prihranki energije znatni, se je s tem izboljšal tudi ogljični odtis.

DOŽIVITE SVETLOBO. REVIJA 
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Sproščena razpoloženjska razsvetljava 
v savni s panoramskim razgledom.
V letu 2018 je bil v sklopu novega, 
16.000 m² velikega wellness parka ure-
jen nov naravni center dobrega počutja. 
Mirno in sproščeno vzdušje je kot 
nalašč za svetilke SLV. Naravni les 
v deželi savn prihaja učinkovito do 
izraza, ne da bi svetilke odvračale 
pozornost od veličastnega panoram-
skega razgleda na mogočne vrhove 
Allgäuerskih Alp.

Topel sprejem pri glavnem vhodu.
Sprejemni prostor in vhod sta bila v letu 2018 celostno 
preurejena. Naravni svetel les je zdaj odlično poudarjen 
s svetili SLV in pozdravi goste s toplo svetlobo. Ta 
toplina odseva tudi sam značaj hotela. Prisrčen in topel 
odnos osebja bo goste spremljal ves čas bivanja. 

Sodobno oblikovanje razsvetljave je 
v prikazanem hotelskem projektu zaživelo 
v polnem pomenu besede. Načrtovanje 
razsvetljave mora vedno predstavljati 
osnovni sestavni del vsakega arhitektur-
nega snovanja, saj nudi vidne prednosti 
za poslovne objekte in zasebne hiše. 
V ta namen so na voljo sodobna orodja za 
načrtovanje razsvetljave, ki nadgrajujejo 
stavbe, prostore in zunanje površine na 
prijeten, uporaben in energijsko učinkovit 
način. Pri tem je 

treba seveda vedno vključiti v načrtovanje 
tudi arhitekturo, izkoristek prostora 
in z uporabo povezan učinek osvetlitve.

Za podporo pri načrtovanju razsvetljave 
s svetili SLV sta na voljo programa Relux 
in Dialux, s katerima lahko umeščate naše 
izdelke v prostor. Za vsa morebitna 
vprašanja nam pišite na projekte@slv.de; 
naša skupina strokovnjakov za oblikovanje 
razsvetljave vam bo z veseljem odgovorila.

DOBRO NAČRTOVANJE PRINAŠA KORISTI ZA VSAK PROJEKT.

TEHNIKA | PRILJUBLJENI PROJEKTI
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ZELENA 
LUČ ZA 
TRAJ-
NOST.

Razvoj svetlobne tehnike, ki varčuje z viri. 
Nepogrešljiv sestavni del naše strategije trajnostnega 
razvoja. Da bi ohranili dragocene naravne vire in 
čim bolj zmanjšali onesnaževanje okolja, izpolnjujemo 
visoke okoljske standarde pri pridobivanju in predelavi 
naših surovin. 
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SLV NACHHALTIGKEITSBERICHT 2017 | Nachhaltigkeit bei SLV

Bei SLV verstehen wir Nachhaltigkeit als ausgewogenes Zusammenspiel der drei Bereiche Wirtschaft, 

Umwelt und Gesellschaft. Nur unter deren Berücksichtigung entlang aller Prozesse unseres Kernge-

schäfts können wir dafür sorgen, als Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein, ohne unsere Leis-

tung auf Kosten der Gesellschaft oder der Umwelt zu erbringen. Des Weiteren stellt uns unsere inter-

nationale Geschäftstätigkeit vor die Herausforderung, diesen Werten gegenüber den unterschied-

lichsten Stakeholdergruppen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, gerecht zu 

werden. Durch verantwortungsvolle Unternehmensführung, die stetige Verbesserung unseres 

energieeffizienten Produktportfolios sowie das Sicherstellen der Arbeitssicherheit und Gesundheit 

unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner tragen wir dazu bei, negative Auswirkungen unserer 

Tätigkeit zu minimieren und positive zu verstärken.

NACHHALTIGKEIT BEI SLV

TRAJNOST

Tudi pri embalaži svetilk SLV 
in dodatnega pribora dajemo 
prednost recikliranim materi-
alom in v največji možni meri 
poskušamo nadomestiti plastiko 
s papirjem in lepenko.

Stavimo na LED osvetlitev. 
LED sijalke namreč niso samo bolj obstojne od 
klasičnih, temveč prihranijo tudi do 90 % energije. 
To zmanjšuje porabo električne energije in zato 
pomembno prispeva k ohranjanju virov in zaščiti 
podnebja. 

Še naprej bomo v naših laboratorijih in razvojnih oddelkih bomo 
še naprej razvijali trajnostno tehnologijo razsvetljave. Vzdržljiva, 
energijsko varčna in trajnostna – takšna so svetila, ki so prijazna 
do okolja in uporabnikov.

Recikliranje: 
vedno znova dobro za okolje.
V duhu krožnega gospodarjenja 
nadomeščamo čim več primarnih 
surovin s sekundarnimi, torej 
recikliranimi surovinami. Želimo 
prispevati k zmanjšanju količine 
odpadkov in ostankov, kot np r. 
zmanjšati poplavo plastičnih 
odpadkov, ki se kopičijo v okolju. 

To nas je na primer spodbudilo 
k temu, da smo pri razvoju izdel-
kov SPIKE, RUBA in SIMA na-
mesto surovin uporabili reciklira-
no plastiko. Delež sekundarnih 
surovin je približno četrtina vseh 
uporabljenih materialov. Na ta 
način lahko zagotovimo, da naši 
izdelki postopoma postajajo 
čedalje bolj trajnostni, ne da bi 
to vplivalo na njihovo visoko ka-
kovost in dolgo življenjsko dobo.



MY 
FAVORITE 
SLV 
PRODUCT
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Daniela Houben, medijska 
oblikovalka:
„Serija svetilk NEW TRIA Down-
light me prepriča predvsem bo-
gata izbira barv in velikosti ohišij, 
ki so na voljo s stalno vgrajenimi 
ali montažnimi LED sijalkami. 
Manjkal je še en družinski član: 
različica 68 v beli barvi z 2700K. 
A glej, že je tu!“

« Velika družina drži 
skupaj, a pri tem 
je pomemben vsak 
njen član.»

NESKONČNE 
MOŽNOSTI. 
SERIJSKO.

Največja svoboda oblikovanja z minimalnim vložkom za projekte.
Izbirate lahko med različnimi velikostmi, lečami in tehnikami osvetlitve, barva-
mi ohišja in različicami refl ektorskih svetilk, okrasnimi obroči različnih barv, 
vrtljivimi in fi ksnimi različicami, različnimi stopnjami moči in sijalnimi lastnostmi. 
Vse je mogoče. Kljub vsej samosvojosti pa jih povezuje nekaj skupnih 
značilnosti: vse različice so opremljene z LED sijalko Philips v barvah svetlobe 
barvah 2700K / 3000K / 4000K, s kakovostjo barv CRI>90, UGR<19, IP44 
na sprednji strani in so po izbiri na voljo v različici s preprostim stikalom za 
vklop/izklop, z zatemnitvijo ali s krmiljenjem zatemnitve DALI.

Vedno prava rešitev. Vsak projekt je edin-
stven. Tako kot naše modularne serije svetilk 
Downlight in Spot. Vsestranske svetilke je 
mogoče konfi gurirati po načrtih ali tako, da 
ustrezajo pogojem v prostoru. Po zaslugi 
modularnosti in bogatega izbora svetlobnih 
modulov boste za vsako zahtevo našli pravo 
svetlobno rešitev. Kljub številnim možnostim 
pa bo končni rezultat vedno enoten in skladen 
oblikovalski koncept.

NEW TRIA 68
Št. art.: 1003066



4545

SERIJI DOWNLIGHT & SPOT

Velikosti in zmogljivost
Svetilke Downlight so na voljo v sedmih različnih vgradnih 
velikostih (od 68–75 mm do 176–186 mm) in izhodnih moči 
(10  W – 40  W). Izbrati je mogoče tudi kot svetlobnega snopa 
(20°, 40° ali 55°). To pomeni, da se lahko refl ektorske svetilke 
uporabljajo za osvetlitev večjih površin kot tudi za svetlobne 
poudarke po izbiri. Kot dodatna oprema so na voljo fi ltri 
z različnimi učinki (motni/prizmatični/ovalni).

HLADILNO TELO
Zmanjšan razvoj toplote 
pozitivno vpliva na življenjsko 
dobo LED čipov in na kako-
vost svetlobe. 

REFLEKTORSKA 
SVETILKA Z LED 
SIJALKAMI PHILIPS
Najboljša kakovost svetlobe 
za vse vrste uporabe: Najso-
dobnejša tehnologija vgra-
jenih čipov, Chip-on-Board 
(CoB) poskrbi za maksimalno 
učinkovitost sistema.

OHIŠJE
Enotna oblika za fi ksno ali 
nastavljivo kardansko različi-
co. Ohišje s hladilnim telesom 
je na voljo v standardni beli in 
črni barvi.

PROSTA IZBIRA
Zunanje senčilo je na voljo 
v vseh velikostih v beli, črni 
in krom barvi. 

VZMETNA PRITRDITEV
Svetilke vrste Downlight imajo vzmetne 
sponke za enostavno namestitev. Za 
vgradnjo brez orodja. 

DEKORACIJE
Vidni zaključek refl ektorske 
svetilke je na voljo v vseh 
velikostih v beli, črni in krom 
barvi.

V ponudbi od 
jeseni 2020
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   RAZNOLIKA V VSEH OBLIKAH.
RAZNOLIKOST ZA 
        VSAK PROJEKT.

Zunanje in notranje svetilke, viseče svetilke, Down-
light, CCT stikalo, Corona učinek, senzor, IP67, 
vhodna avla in še veliko več: SLV svetilke nudijo 
raznolikost v vsaki obliki. Za številna območja 
uporabe.
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MANA OUT  
WL

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L 
IP65
D/Š/V: 16/16/9,3 cm
650lm · 3000K · CRI>80 

LISENNE 40/70  
Pole, E27

230V ~50/60Hz
IP54
Ø/L/B/H: 12/17/17/40 cm
Ø/L/B/H: 12/17/17/70 cm

RUSTY® 40/70  
Pole, E27

230V ~50Hz
IP55
Ø/V: 19/40 cm
Ø/V: 19/70 cm

ONE 60  
WL, DALI

220-240V ~50/60H | 600mA
Zmogljivost sistema: 25W
Možnost zatemnitve: DALI 
Ø/G: 60/8 cm
1400/1500lm · 3000/4000K · CRI>80

MEDO RING 60  
PD, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 34W
Možnost zatemnitve: DALI
Ø/V: 60/8 cm

Q-LINE®  
PD, 2m, BAP, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Zmogljivost sistema: 85W
Možnost zatemnitve: Triac L
D/Š/V: 100/6/6 cm

MEDO 60 CORONA  
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 40W
Možnost zatemnitve: Dali
Ø/V: 60/9,5 cm
Navzdol:  
4350/4750lm · 3000/4000K · CRI>80
Navzgor:  
120lm · 3000/4000K · CRI>80

ARROCK GRANITE 40/70  
Pole, oglata, E27

230V ~50Hz
IP44
D/Š/V: 17/17/40 cm
D/Š/V: 17/17/70 cm

Stran 14 Stran 15Stran 14

Stran 7 Stran 8 Stran 9 Stran 9

Stran 15

Različica Št. art. EUR

barva rje 1002902 229,00
antracit 1002900 209,00

STRAN 7-9

STRAN 12-17

Različica Št. art. EUR

črna 1002918 349,00
bela 1002919 349,00

Različica Št. art. EUR

2000lm | 3000K | CRI>80
črna 1002890 595,00

2095lm | 3000K | CRI>80
bela 1002891 595,00

Različica Št. art. EUR

4200lm | 3000K | CRI>90
bela 1000929 629,00
črna 1000930 629,00
siva 1000931 629,00

4600lm | 4000K | CRI>90
bela 1000935 629,00
črna 1000936 629,00
siva 1000937 629,00

Različica Št. art. EUR

črna 1001898 569,00
siva 1001899 569,00
bela 1001900 569,00

Različica Št. art. EUR

E27 | V: 40 cm
barva rje 229020 249,00

E27 | V: 70 cm
barva rje 229021 315,00

Različica Št. art. EUR

E27 | V: 40 cm
siva / rjava 1000665 329,00

E27 | V: 70 cm
siva / rjava 1000666 379,00

Različica Št. art. EUR

E27 | V: 40 cm
siva / krom 231410 299,00

E27 | V: 70 cm
siva / krom 231411 369,00

INFORMACIJE:
Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani  
slv.com in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.
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BENDO 80/220  
Pole, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
IP55
D/Š/V: 35/21/80 cm
D/Š/V: 47,5/21/225 cm

TRUST 30/60  
Pole

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 8,6W
IP55
D/Š/V: 9/9/30 cm
D/Š/V: 9/9/60 cm
400lm · 3000K · CRI>80

BENDO  
WL, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
IP55
D/Š/V: 8,5/12/32,5 cm
820lm · 3000K · CRI>80

ESKINA SPOT  
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Možnost zatemnitve: C
IP65
D/Š/V: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80 

ESKINA SPOT SENSOR  
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Možnost zatemnitve: C
IP65
D/Š/V: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80 

FLATT 65/100  
Pole

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 9,7W
IP65
D/Š/V: 18/4,5/65 cm
D/Š/V: 18/4,5/100 cm
400lm · 3000/4000K · CRI80

Stran 15 Stran 16

Stran 17 Stran 17

Stran 15

DASAR® 270  
RL, simetrična

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
IP65
Vgradne mere: Ø/G: 25/19,9 cm

DASAR® 270  
RL, asimetrična

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
IP65
Vgradne mere: Ø/G: 25/19,9 cm

Stran 17 Stran 17

Različica Št. art. EUR

V: 65 cm
antracitno siva/
antracitno siva

1002956 200,00

antracitno 
siva / rjava

1002957 200,00

V: 100 cm
antracitno siva/
antracitno siva

1002958 250,00

antracitno 
siva / rjava

1002959 250,00

Različica Št. art. EUR

700lm | 3000K | CRI>80
V: 80 cm | 11W

antracit 231835 419,00
1800lm | 3000K | CRI>80
V: 225 cm | 31W

antracit 231845 619,00

Različica Št. art. EUR

antracit 231865 315,00

Različica Št. art. EUR

V: 30 cm
legirano jeklo 228100 200,00

V: 60 cm
legirano jeklo 228110 259,00

Različica Št. art. EUR

2000lm | 3000K | CRI>80
črna mat / 
ščetkano  
legirano jeklo

1002893 379,00

2100lm | 4000K | CRI>80
črna mat / 
ščetkano  
legirano jeklo

1002895 379,00

Različica Št. art. EUR

2500lm | 3000K | CRI>80
črna mat / 
ščetkano  
legirano jeklo

1002897 379,00

2600lm | 4000K | CRI>80
črna mat / 
ščetkano  
legirano jeklo

1002898 379,00

Različica Št. art. EUR

antracit 1002903 200,00

Različica Št. art. EUR

antracit 1002904 220,00

Poiščite ceno na spletni strani slv.com
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BIG THEO  
WL

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 21W
IP44
Š/V/G: 13/14/13,5 cm
2000lm · 3000K · CRI>80

BIG THEO BEAM 
UP/FLOOD DOWN  
WL

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 29W
IP44
Š/V/G: 13/29/13,5 cm
Beam: 2° Flood: 24°
Flood: 2000lm · 3000K · CRI>80 
Beam: 130lm · 3000K · CRI>80

Stran 19 Stran 19

STRAN 18-19

ESKINA 30/80  
Pole

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Možnost zatemnitve: C
IP65
D/Š/V: 13,8/12/31,5 cm
D/Š/V: 13,8/12/80 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80 

ESKINA D  
Display

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Možnost zatemnitve: C
IP65
D/Š/V: 51,5/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80 

Stran 17

Različica Št. art. EUR

antracit 1002905 220,00
Različica Št. art. EUR

V: 30 cm
antracit 1002906 230,00

V: 80 cm
antracit 1002907 250,00

Različica Št. art. EUR

bela 234521 185,00
siva 234524 185,00
antracit 234525 185,00

Različica Št. art. EUR

bela 234511 239,00
siva 234514 239,00
antracit 234515 239,00

THEO PATHLIGHT  
Pole, double

200-240V ~50/60Hz
GU10, 2x max. 7W
IP44
Š/V: 21,2/72,5 cm

NAUTILUS  
SP

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 9W
IP55
D/Ø: 12/9,5 cm
520lm · 3000K · CRI>80 

ROCCI  
EL, okrogla

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 9,8W
IP67
V/Ø: 12,7/12,6cm
Vgradne mere-G/Ø: 11,3/12,3 cm
580lm · 3000K · CRI>80 

Različica Št. art. EUR

antracit 1002871 209,00

Stran 19

Stran 18 Stran 19

Različica Št. art. EUR

v

mat legirano 
jeklo

1001962 103,00

Različica Št. art. EUR

legirano jeklo 227600 135,00

INFORMACIJE:
Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani  
slv.com in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.
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HELIA AMBIENT 35  
PD, NADGRADNA, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 9W
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
Ø/D: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

HELIA AMBIENT 35  
PD, VGRADNA, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 9W
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
Ø/D: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

Stran 23Stran 23

KALU TRACK 
3-fazna, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 17W
Možnost zatemnitve: Triac C
D/Š/V: 20,5/11,5/17,5 cm
1000lm · 3000K · CRI>80

PURI TRACK  
1-fazna, Triple Track Set

230V ~50Hz
Zmogljivost sistema: 12,9W
2x 1m visokonapetostna tokovna tirnica 
1x vzdolžni spojnik
1x 2 zaključek
3x svetilka PURI
3x LED GU10 sijalka
3x okrasni obroč za GU10

Stran 20Stran 20

INFORMACIJE:
Pripadajoče sestavne dele za  
nizkonapetostne sisteme žic in 
tokovnih tirnic najdete na spletni 
strani slv.com in v novem glavnem 
katalogu BIG WHITE 2020.

PLYTTA  
pravokotna

12V ~50Hz
Zmogljivost sistema: 9W
D/Š/V: 24/17,5/1,7 cm
580lm · 2700K · CRI>80

DURNO  
LV

12V ~50Hz 
Zmogljivost sistema: 9W
D/Š/V: 18,6/12,5/2,65 cm
360lm | 2700K | CRI>80

Stran 21 Stran 21

STRAN 20-21

STRAN 23-27

ONE TRIPLE  
PD, DALI

220-240V 0/~50/60Hz | 1700mA
Zmogljivost sistema: 65W
Možnost zatemnitve: DALI
Ø/D: 80/150 cm
3900/4200lm · 3000/4000K · CRI>80

Stran 23

Različica Št. art. EUR

črna 1002864 50,00
bela 1002865 50,00
krom 1002866 55,00

Različica Št. art. EUR

črna / črna 1002861 65,00
bela / bela 1002862 65,00
krom /  
legirano jeklo

1002863 65,00

Različica Št. art. EUR

črna 143190 167,00
bela 143191 167,00
siva 143194 167,00

Različica Št. art. EUR

24°
črna 153600 209,00

60°
črna 1000769 209,00

Različica Št. art. EUR

črna 1002913 999,00
bela 1002914 999,00

Različica Št. art. EUR

črna 1003435 160,00

Različica Št. art. EUR

črna 1003436 200,00

Poiščite ceno na spletni strani slv.com
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SOMNILA FLEX  
WL

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
D/Š/V: 32/40/26 cm
LED Spot: 65lm · 3000K · CRI>90

Stran 25

SOMNILA SPOT  
WL

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Zmogljivost sistema: 13W
D/Š/V: 28/16/7 cm 
črna:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 370lm · 3000K · CRI>90
bela:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 646lm · 3000K · CRI>90

Stran 25

QUADRASS SPOT  
WL, E27

220-240V ~50/60Hz | 700mA
LED Spot: 2W
D/Š/V: 9,5/32/13,5 cm
LED Spot: 200lm · 3000K · CRI>80

Stran 25

QUADRASS  
WL

220-240V ~50/60Hz
D/Š/V: 9,5/28/12,5 cm

QUAD FRAME 14/19  
WL, TRIAC

QUAD FRAME 14:
100-277V ~50/60Hz | 350mA 
Zmogljivost sistema: 4W
D/Š/V: 14/12/4 cm
130/165lm · 2700/3000K · CRI>90

QUAD FRAME 19:
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
D/Š/V: 18,5/15,5/5,2 cm
540/ 640lm · 2700/3000K · CRI>90

Stran 24

QUAD FRAME 9  
EL

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 3W
Vgradne mere: Š/V/G: 8/7,2/6,5 cm
D/Š/V: 9/9/8 cm
Cut out: 7,2/8,7 cm
65lm · 3000K · CRI>90

Stran 24

Različica Št. art. EUR

desno
črna 1003455 190,00
bela 1003457 190,00

levo
črna 1003456 190,00
bela 1003458 190,00

Različica Št. art. EUR

bela 1003466 75,00

Različica Št. art. EUR

4W
bela 1003467 80,00

11W
bela 1003468 100,00

Različica Št. art. EUR

E27/LED | levo
bela 1003459 200,00

E27/LED | desno
bela 1003460 200,00

Različica Št. art. EUR

E27 
črna 1003430 110,00
bela 1003431 110,00

Različica Št. art. EUR

E27/LED
črna 1003428 170,00
bela 1003429 170,00

PANTILO CONVEX 29  
PD, E27

220-240V ~50/60Hz 
D/Š/V: Ø29/25 cm

PANTILO CONVEX 40  
PD, E27

220-240V ~50/60Hz 
D/Š/V: Ø35/40 cm

Stran 23

Različica Št. art. EUR

E27 
krom 1003444 285,00

Različica Št. art. EUR

E27 
krom 1003443 200,00

INFORMACIJE:
Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani  
slv.com in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.
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QUADRASS  
PD, E27

220-240V ~50/60Hz
D/Š/V: 9,5/9,5/25 cm

Stran 25

Različica Št. art. EUR

E27 
krom 1003432 80,00

KAZALO IZDELKOV

ABRIDOR /-SENSOR 
WL

100-277V ~50/60Hz 
Zmogljivost sistema: 14W 
IP55
D/V/G: 14/16/17,5 cm
750lm · 3000/4000K

PEMA®  
WL

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 16W 
IP65
Š/V/G: 28/10/9 cm
1260/1400lm · 3000/4000K · CRI>80 

ENOLA SQUARE S/M/L  
WL, single

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ABRIDOR 60/100  
Pole

100-277V ~50/60Hz| 300mA
Zmogljivost sistema: 14W
IP55
D/Š: 14/3,6 cm
750lm · 3000/4000K · CRI80 

ENOLA SQUARE S/M/L   
CL

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90 

Stran 26 Stran 27

Različica Št. art. EUR

črna 1003453 120,00
siva 1003454 120,00

STRAN 30–31

MEDO 30 CORONA  
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz| 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Možnost zatemnitve: DALI
V/Ø: 9,5/28 cm
3000/4000K · CRI>80

Stran 30

Različica Št. art. EUR
390/450lm, 6W, S 
Š/V/G: 7/16/11,5 cm

antracit 1003416 185,00
720/820lm, 10W, M 
Š/V/G: 10/16/15 cm

antracit 1003417 225,00
3100/3400lm, 35W, L 
Š/V/G: 14/21,8/18,5 cm

antracit 1003437 275,00

Različica Št. art. EUR
510/580lm, 9W, S
D/Š/V: 8,6/8,6/12,5 cm

antracit 1003420 160,00
700/800lm, 10W, M 
D/Š/V: 10/10/12,5 cm

antracit 1003421 200,00
2500/2800lm, 35W, L 
D/Š/V: 14/14/22,3 cm

antracit 1003439 250,00

Različica Št. art. EUR
Navzdol: 1230/1280lm
Navzgor: 20lm

črna 1001889 257,00
Navzdol: 1230/1280lm
Navzgor: 20lm

bela 1001893 257,00
Navzdol: 1230/1280lm
Navzgor: 20lm

siva 1001894 257,00

Različica Št. art. EUR

V: 60 cm
antracit 1002991 190,00

V: 100 cm
antracit 1002992 229,00

Različica Št. art. EUR

300mA / CRI>80
antracit 1002989 150,00

500mA / CRI80
antracit 1002990 170,00

Poiščite ceno na spletni strani slv.com
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AINOS  
CW, oglata

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 17W
IP65
D/Š/V: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80

LIPSY 40  
CW, Drum

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 18W
Možnost zatemnitve: DALI
IP44
V/Ø: 8,8/35 cm
1800/2000lm · 3000/4000K · CRI>80 

AINOS  
CW SENSOR, oglata

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 18W
IP65
D/Š/V: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80 

Stran 33Stran 33 Stran 33

STRAN 32-33

ENOLA ROUND S/M/L  
WL, single

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ENOLA ROUND UP/DOWN S/M/L  
WL

120-277V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Stran 31

ENOLA SQUARE UP/DOWN S/M/L 
WL

220-240V ~50/60Hz | 700mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ENOLA ROUND S/M/L  
CL

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ONE 80  
PD, DALI

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Zmogljivost sistema: 35W
Možnost zatemnitve: DALI
V/Ø: 16,5/19 cm
2000/2200lm · 3000/4000K · CRI>80

Stran 32

Različica Št. art. EUR

črna 1002911 399,00
bela 1002912 399,00

Različica Št. art. EUR

bela 1003449 140,00
antracit 1003450 140,00

Različica Št. art. EUR

bela 1003451 180,00
antracit 1003452 180,00

Različica Št. art. EUR

bela 1002940 170,00

Različica Št. art. EUR

Navzgor: 285/320lm  
Navzdol: 285/320lm
Š/V/G: 6,8/18/11,5 cm, 7W, S 

antracit 1003424 225,00
Navzgor: 740/840lm   
Navzdol: 740/840lm
Š/V/G: 10/23/15 cm, 19W, M

antracit 1003425 275,00
Navzgor: 2700/3000lm
Navzdol: 2700/3000lm
Š/V/G: 14/33,2/19 cm, 53W, L

antracit 1003441 385,00

Različica Št. art. EUR

Navzgor: 285/320lm  
Navzdol: 285/320lm
Š/V/G: 7/18/11,5 cm, 7W, S

antracit 1003418 225,00
Navzgor: 740/840lm  
Navzdol: 740/840lm
Š/V/G: 10/23/15 cm, 19W, M 

antracit 1003419 275,00
Navzgor: 2700/3000lm
Navzdol: 2700/3000lm
Š/V/G: 14/33,2/18,5 cm, 53W, L

antracit 1003438 385,00

Različica Št. art. EUR
390/450lm, 6W, S
Š/V/G: 6,8/16/11,5 cm

antracit 1003422 185,00
720/820lm, 10W, M
Š/V/G: 10/16/15 cm

antracit 1003423 225,00
3100/3400lm, 35W, L
Š/V/G: 14/21,8/19 cm

antracit 1003440 275,00

Različica Št. art. EUR
510/580lm, 9W, S
V/Ø: 12,5/8,4 cm

antracit 1003426 160,00
700/800lm, 10W, M
V/Ø: 12,5/10 cm

antracit 1003427 200,00
2500/2800lm, 35W, L
V/Ø: 22,3/14 cm

antracit 1003442 250,00

INFORMACIJE:
Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani  
slv.com in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.
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STRUCTEC  
3-fazna, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Možnost zatemnitve: DALI 
D/V/Ø: 21,5/16,5/9 cm

STRUCTEC ZOOM  
3-fazna

220-240V ~50/60Hz
Zmogljivost sistema: 35W 
D/V/Ø: 18/16,5/9 cm 
Nastavljiv kot svetlobnega snopa   
od 25° do 60°

EURO SPOT TRACK  
3-fazna, DALI, 255mm

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Zmogljivost sistema: 47W
Možnost zatemnitve: DALI 
D/V/Ø: 25,5/29,5/14,5 cm

Stran 35 Stran 36Stran 35

STRAN 34–37

SUPROS TRACK  
3-fazna

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W 
D/V/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

INFORMACIJE:
Ostale svetilke iz te serije najdete 
na spletni strani slv.com in v novem 
glavnem katalogu BIG WHITE 2020.

SUPROS TRACK  
3-fazna

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Zmogljivost sistema: 36W
D/V/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

SUPROS  
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Zmogljivost sistema: 36W 
V/Ø: 20,5/12,7 cm

SUPROS  
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W 
V/Ø: 20,5/12,7 cm  

Različica Št. art. EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
črna 1003287 205,00

2700lm | 4000K | CRI>90
bela 1003288 205,00

2600lm | 3000K | CRI>90
črna 1003289 205,00

2600lm | 3000K | CRI>90
bela 1003290 205,00

Različica Št. art. EUR

3380lm | 3000K | CRI>90
črna 1003283 235,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bela 1003284 235,00

3520lm | 4000K | CRI>90
črna 1003285 235,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bela 1003286 235,00

Različica Št. art. EUR

2600lm | 3000K | CRI90
črna 1003291 205,00

2600lm | 3000K | CRI90
bela 1003292 205,00

2700lm | 4000K | CRI90
črna 1003293 205,00

2700lm | 4000K | CRI90
bela 1003294 205,00

Različica Št. art. EUR

3380lm | 3000K | CRI>90
črna 1003295 235,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bela 1003296 235,00

3520lm | 4000K | CRI>90
črna 1003297 235,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bela 1003298 235,00

Različica Št. art. EUR

3000lm | 3000K | CRI>90
črna mat 1000656 235,00

3000lm | 3000K | CRI>90
bela mat 1000657 235,00

3000lm | 3000K | CRI>90
siva mat 1000658 235,00

Različica Št. art. EUR

2500lm | 3000K | CRI97
črna mat 1003024 285,00

2500lm | 3000K | CRI97
bela mat 1003025 285,00

2600lm | 4000K | CRI97
črna mat 1003026 285,00

2600lm | 4000K | CRI97
bela mat 1003027 285,00

Različica Št. art. EUR

4800lm | 3000K | CRI>90
črna 1002663 350,00

4800lm | 3000K | CRI>90
bela 1002664 350,00

4800lm | 4000K | CRI>90
črna 1002665 350,00

4800lm | 4000K | CRI>90
bela 1002666 350,00

SUPROS  
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Vgradne mere: Ø/G: 18/11,5 cm

Različica Št. art. EUR

2600lm | 3000K | CRI>90
črna 1003307 235,00

2600lm | 3000K | CRI>90
bela 1003308 235,00

3380lm | 3000K | CRI>90
črna 1003309 245,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bela 1003310 245,00

Poiščite ceno na spletni strani slv.com
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SUPROS  
EL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Vgradne mere: Ø/G: 15,3/10,7 cm

SUPROS  
EL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Vgradne mere: Ø/G: 15,3/10,7 cm

SUPROS  
PD

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Zmogljivost sistema: 36W 
V/Ø: 18,5/12,7 cm

SUPROS  
PD

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
V/Ø: 18,5/12,7 cm

SUPROS  
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Vgradne mere: Ø/G: 18/11,5 cm 

NEW TRIA 68  
enojna, okrogla, CS

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Možnost zatemnitve: Triac C, Triac L
Vgradne mere: Ø/G: 6,8/10 cm
800lm · 2700K · CRI>80

Stran 37 Stran 37

Stran 37 Stran 45

Različica Št. art. EUR

bela mat 1003066
 

70,00
črna mat 1003065 70,00

STRAN 44

Različica Št. art. EUR

3380lm | 3000K | CRI>90
črna 1003279 245,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bela 1003280 245,00

3520lm | 4000K | CRI>90
črna 1003281 245,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bela 1003282 245,00

Različica Št. art. EUR

2600lm | 3000K | CRI>90
črna 1003275 235,00

2600lm | 3000K | CRI>90
bela 1003276 235,00

2700lm | 4000K | CRI>90
črna 1003277 235,00

2700lm | 4000K | CRI>90
bela 1003278 235,00

Različica Št. art. EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
črna 1003303 190,00

2700lm | 4000K | CRI>90
bela 1003304 190,00

3520lm | 4000K | CRI>90
črna 1003305 200,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bela 1003306 200,00

Različica Št. art. EUR

2600lm | 3000K | CRI>90
črna 1003299 190,00

2600lm | 3000K | CRI>90
bela 1003300 190,00

3380lm | 3000K | CRI>90
črna 1003301 200,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bela 1003302 200,00

Različica Št. art. EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
črna 1003311 235,00

2700lm | 4000K | CRI>90
bela 1003312 235,00

3520lm | 4000K | CRI>90
črna 1003313 245,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bela 1003314 245,00

Poiščite ceno na spletni strani slv.com

INFORMACIJE:
Številne druge izdelke si lahko ogledate na spletni strani  
slv.com in v novem glavnem katalogu SLV, BIG WHITE 2020.
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SLV EXPERIENCE LIGHT:
KO POSTANE VIRTUALNI 
NAVDIH RESNIČNOST
Zdaj že pred nakupom veste, kakšna bo končna podoba na-
ših luči pri vaši stranki. Z našo aplikacijo za obogateno resničnost 
SLV EXPERIENCE LIGHT boste vedno našli popolno svetilko na kraju 
samem – znotraj ali zunaj. Zaradi intuitivne uporabnosti predstavlja 
aplikacija pomembno podporno orodje predvsem za elektroinštala-
terje in načrtovalce osvetlitve. Kjer se domišljija kupca ustavi, se 
namreč začnejo možnosti aplikacije. Za varno odločitev brez truda.

Brezplačno prenesite aplikacijo 
SLV EXPERIENCE LIGHT.
Prenesite brezplačno aplikacijo za 
obogateno resničnost iz iTunes 
Apple Store-a Google Play Store-a 
na vaš pametni telefon ali tablični 
računalnik.

„To ni mogoče“ ne obstaja.
V obogateni resničnosti boste lahko na lastne 
oči videli, kako bodo naše luči učinkovale 
v prostoru, še preden jih boste v resnici namestili. 
Oglejte si jih iz različnih zornih kotov in po želji 
spreminjajte njihov položaj, velikost, barvo ali 
različico modela – neposredno na steni, tleh 
ali stropu. A to še ni vse: aplikacija vam celo 

omogoča, da luči razporedite večkrat in na ta 
način vizualizirate celoten koncept osvetlitve. 
Najbolj priljubljene izdelke lahko nato shranite in 
jih primerjate med seboj v seznamu ogledanih . Ko 
se odločite za ustrezno svetilko, jo preprosto do-
dajte v nakupovalni voziček in oddajte naročilo – 
vsak dan, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, (Spletni 
nakup je omogočen samo v Nemčiji.)

Skenirajte svetilke, označene s tem 
simbolom , in jih z aplikacijo AR-APP 
prikažite neposredno v virtualnem 
prostoru. 
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Prosimo, upoštevajte naslednje:
Številni izdelki, ki so predstavljeni v tem katalogu, so zaščiteni kot 
blagovne znamke, vzorci, patenti, ali so uporabni modeli z zaščitenim 
videzom. V primeru kršitve teh pravic ali uporabe besedila, postavitve 
strani ali avtorsko zaščitenih fotografij brez našega soglasja bomo 
sprožili sodni postopek. V katalogu prikazane ilustracije in informacije 
so zgolj informativne narave in niso zavezujoče glede barve, oblike, 
izvedbe ali tehničnih podatkov. Pri vseh opisih izdelkov in podatkov 
si pridržujemo pravico do sprememb in  napak.  

Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo strogim merilom za zagotavljanje 
kakovosti in izpolnjujejo splošno veljavne standarde. Katalog vsebuje 
splošno ponudbo in ni izključno veljaven za posamezne države.  
O morebitnih odstopanjih od zahtev za posamezno državo se posve-
tujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja 
od tehničnih standardov. Če ni določeno drugače, so vsi podatki 
o teži in dolžini navedeni v kg oz. cm. Pridržujemo si pravico do 
tehničnih sprememb!

Predstavitev naših svetil z dejanskimi primeri njihove uporabe na  
fotografijah so nam prijazno omogočili oblikovalci ali lastniki nepo-
sredne okolice na posnetkih. Vsem, ki so s svojim soglasjem pripo-
mogli k nastajanju in uporabi naših fotografij, se ob tej priložnosti  
še enkrat prijazno zahvaljujemo!

Z izdajo tega kataloga prenehajo veljati cene v prejšnjih seznamih in 
katalogih. Vse navedene cene veljajo kot neobvezujoče priporočene 
cene v evrih brez DDV. Naša celotna ponudba je na voljo na naši 
spletni strani slv.com in v novem katalogu BIG WHITE 2020.

Izdajatelj
SLV GmbH, Nemčija
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Nemčija
T +49 (0) 2451 4833 - 0
Mednarodna tel. št.:
T +49 (0) 2451 4833 - 355

slv.com

Avtorske pravice
© SLV GmbH, 2020

Avtor fotografij
SLV GmbH, 2020
www.shutterstock.com
www.gettyimages.de

Doživetje namesto načrtovanja:  
Z aplikacijo SLV EXPERIENCE LIGHT 
poiščite idealna svetila za vsako okolje.

Vas zanima še kaj? Izvolite.
V naši aplikaciji „SLV EXPERIENCE LIGHT“ 
 boste poleg spomladanske kolekcije Spring  
Selection v obliki spletnega kataloga našli 
tudi vse naše aktualne publikacije. Vsaka 
od njih vam ponuja celo vrsto uporabnik 
prednosti, kot  so iskanje izdelkov, podrobni 
tehnični podatki, v trgovini v nemškem je-
ziku pa tudi praktični vmesnik do nakupo-
valnega vozička. Poleg tega se stran  
z novicami v aplikaciji nenehno posodablja. 



*  Pridržujemo si pravico do napak in sprememb. Naročanje je možno samo za poslovne kupce

Na razpolago pri vašem specializiranem prodajalcu:

slv.com
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