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Milí čtenáři,
snad žádné jiné odvětví se nevyvíjí tak dynamicky
jako branže osvětlení. Díky internacionalizaci, vytváření
sítí, digitalizaci a diskurzu o zvyšování energetické
efektivity přicházejí neustále na trh inovativní technologie – a tedy i velmi zajímavé příležitosti.

Současně je ovšem světlo také důležitým
designovým prvkem s ergonomickým
a psychologickým účinkem na pohodu
člověka. SLV je moderní společnost a jako
taková tyto podmínky s agilním a inovativním přístupem sleduje, aniž by však ztratila
ze zřetele naše partnery a jejich cíle. Kromě
této činorodé aktivity a schopnosti vývoje
je právě naše vášeň pro světlo a pro lidi,
kteří se světlem pracují, tím pravým předpokladem, abychom mohli jako silný partner
pro vysoce kvalitní řešení osvětlení
poskytovat také prvotřídní servis. Teď
i v budoucnu.

Výsledkem jsou na míru šitá a inovativní
řešení, která jsou rychle dostupná, kompatibilní a snadno se instalují. Díky modernímu sortimentu, příslibu záruky, spolehlivosti dodávek a vysoce kvalitnímu servisu
by přitom měly být časové, pracovní
i finanční náklady co nejnižší.

Přeji vám příjemnou zábavu při čtení
našeho nového jarního časopisu.

Jens Aertgeerts,
CSO SLV Lighting Group

Frankfurt nad Mohanem
Září 2020
Pod heslem „Welcome home“ zveme naše zákazníky, obchodní partnery
i odbornou veřejnost, aby se u našeho stánku v hale 2 (Festhalle) cítili jako
doma. Na více než 1000 m2 se můžete seznámit s atraktivními koncepty
osvětlení obytných, pracovních a prodejních prostor, hotelů, restaurací
i venkovních oblastí.
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Světlo je více než pouhý jas. Přímé sluneční světlo
pozitivně ovlivňuje náladu. Jakmile je přirozeného
denního světla málo nebo vůbec není k dispozici,
přebírá jeho úkoly umělé osvětlení a zaručuje místo
něj příjemnou pohodu. Pro správný účinek světla je
přitom rozhodující profesionální naplánování. Aby byl
koncept osvětlení opravdu účinný, vyžaduje každá
jednotlivá oblast adekvátní osvětlovací techniku a
poté profesionální ruce k její instalaci. SLV nabízí vše,
co profesionál potřebuje. V tomto časopise najdete
výběr z našeho rozsáhlého sortimentu spolu s atraktivními a informativními tématy zaměřenými na světlo.

OBJEVTE NAŠI APLIKACI AR-APP.
Pro lepší představu si v ní můžete vybraná svítidla
SLV v podobě 3D modelů snadno a realisticky
virtuálně umístit na plánované místo použití
a vyzkoušet, jak zde vypadají.
Další informace najdete na stránce 58.

Naskenujte svítidla s tímto symbolem
a prohlédněte si je pomocí aplikace
AR-APP přímo v konkrétním prostředí.
Stáhněte si bezplatně aplikaci
SLV EXPERIENCE LIGHT. Stáhněte si bezplatnou aplikaci
Augmented Reality App z iTunes Apple Store nebo
Google Play Store do chytrého telefonu nebo tabletu.
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DOKONALÉ ŘEŠENÍ:
PRO VŠECHNY
A VŠECHNO.
Světlo fascinuje. A to nejen nás, ale všechny, kdo s tímto úžasným médiem pracují. Proto vytváříme jedinečné světelné prožitky.
Společně s vámi! Společnost SLV je již více než 40 let silným
partnerem pro elektrikáře, instalatéry, specializované prodejce,
projektanty osvětlení a architekty. V neposlední řadě je to díky
našim prvotřídním servisním standardům, zaručené kvalitě,
snadnému plánování a instalaci i díky rozmanitému sortimentu.
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SILNÉ PARTNERSTVÍ

Rozšiřování možností. S naším kompletním portfoliem.
Elektrikáři jsou skutečným srdcem našeho podnikání. Proto je pro
nás jejich zpětná vazba obzvláště důležitá. Jsou naše výrobky
inovativní a uživatelsky přívětivé, mají bezchybnou kvalitu a je práce
s nimi efektivní? Je poměr ceny a výkonu přesvědčivý a je v nabídce
vhodné svítidlo pro každé použití – vnitřní i venkovní? Vaše odpovědi
na všechny tyto otázky nám pomáhají neustále zlepšovat naše
portfolio produktů.

ONE 60, WL, DALI
Č. výr.: 1002919

Zvyšování obratu. Díky perfektnímu servisu.
Musí mít vždy přehled o aktuálních trendech, koordinovat
schůzky a vždy ochotně naslouchat zákazníkům – velkoobchodníci jsou mistry moderního managementu a my jsme
jejich spolehlivým partnerem. Díky plně automatizovaným
procesům objednávek a administrativy dochází k minimalizaci
nákladů a optimalizaci procesů. Digitální služby SLV zároveň
usnadňují poradenství zákazníkům, prodej i nákup. Naše
známé bestsellery navíc zajišťují spolehlivý obrat.
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Stylové i všestranné.
Vybírat lze z varianty závěsné,
nástavbové či vestavné –
u modelů řady MEDO existuje
pro elektrikáře a návrháře
spousta možností.

MEDO RING 60, PD, DALI
Č. výr.: 1002891

KREATIVITA: OD
TEĎ MŮŽETE
PLÁNOVAT.
Projektanti a architekti jsou kreativní lidé.
Potřebují proto stále novou a novou inspiraci.
A právě tady vstupujeme do hry my.
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A realizovat nápady. S optimální podporou.
S našimi více než 3000 produkty pro vnitřní i venkovní použití
vždy nabízíme vhodné řešení – a to i pro nejrůznější neobvyklé
nápady. Ostatně, profesionální plánování osvětlení je dnes,
zejména ve veřejných zařízeních, již naprostou samozřejmostí.
Naši odborníci na osvětlení se svým know-how rádi poradí
a pomohou i externím projektantům. Protože přes veškerou
kreativitu musí být zaručena bezpečnost plánování a musí
souhlasit i rozpočet.

MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT

„Vše podle plánu."

Q-LINE®, PD, 2m, BAP, TRIAC
Č. výr.: 1000930

Lars Heidrich, vedoucí týmu
Lighting Design
„Nadčasová, univerzálně použitelná, perfektní po technické
stránce a přitom atraktivní
na pohled – pokud má všechno
běžet podle plánu, je řada
MEDO mojí první volbou.
Obzvláště rád zahrnuji do
svých projektů novou variantu
s ovládáním DALI a koronovým
efektem.“
MEDO 60 CORONA, CW, DALI
Č. výr.: 1001898
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ZAČALA VENKOVNÍ
SEZONA. A TÍM ČAS NA
DOBRÉ OBCHODY.

Velkoobchodníci profitují ze spolupráce s SLV
hned několikrát. Vždy mají v nabídce ty nejnovější
produkty, mohou rychle reagovat na přání zákazníků, rychle zpracovávat projekty a šetřit své
vlastní skladovací náklady. Naše bestsellery navíc
zajišťují optimální obrat.
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VENKU JE
OPRAVDU
PĚKNĚ.
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NOVINKY | VENKOVNÍ SVÍTIDLA

Novinky, které rozjasní večer i náladu.
Trendem dnešní doby jsou společná
setkávání a relaxace v přírodě. Venkovní
svítidla SLV přinášejí světlo do tmy a
vytvářejí fascinující náladové osvětlení
na zahradě či terase nebo v okolí domu.
Nechte se inspirovat našimi novinkami
pro venkovní prostředí – své projekty
nechte zazářit v tom nejlepším světle
s nejvyšší kvalitou a rozmanitostí produktů.

Novinky ve
všech směrech.
Už teď se můžete
těšit na nová svítidla
k osvětlení cest –
k dispozici od léta
2020.

Ukazují cestu, a to i v designu.
Speciální vychytávkou nového
rámečku ESKINA jsou variabilně
otočné LED spoty pro flexibilní
nasměrování osvětlení cest,
zahrad a fasád. Díky CCT ovladači lze teplotu barev volit mezi
3000K a 4000K. Ať už k osvětlení
cest nebo rozjasnění krásného
květinového záhonu: pro venkovní
použití je ideální svítidlo s třídou
ochrany IP65.

Naprosto trendové.
Nová řada svítidel OVALISK se
zaoblenými skleněnými kryty
a stupněm krytí IP65 umožňuje
zazářit zahradám, cestám,
terasám, balkonům i vstupním
prostorům v tom nejmodernějším
světle. Sestává ze svítidel
k osvětlení cest ve dvou různých
velikostech a ze stropních a
nástěnných svítidel (Easy Install)
se snadnou a rychlou instalací.
Jsou vybavena CCT ovladačem
pro změnu barvy světla
(3000K / 4000K)

Puristické každým coulem.
Všichni milovníci puristického
designu si určitě zamilují řadu
L-LINE Out ve tvaru písmene L.
Snadná změna barvy světla
(3000K / 4000K) je možná
přímo na svítidle pomocí CCT
ovladače. Ideální pro osvětlení
cest a příjezdových cest pro
moderně navržené budovy
a zahrady. Se stupněm krytí
IP65 lze tuto řadu všestranně
použít ve venkovní oblasti.

ESKINA FRAME

OVALISK

L-LINE OUT
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V rezavém stylu.
Rez ve venkovním prostoru je
nyní módním trendem! Venkovní
svítidla v rezavém vzhledu již
neodmyslitelně patří zejména ke
středomořském stylu a obzvlášť
pěkně vyniknou v kombinaci se
dřevem, přírodním kamenem,
betonem nebo bíle omítnutými
stěnami.

Design ve všech
tvarech a barvách.
Díky svým aktuálním
trendům a speciálním
materiálům vytvářejí
svítidla SLV ve venkovním
prostoru moderní akcenty.
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Atraktivní modely s rustikálním
šarmem.
Díky unikátnímu rezavému vzhledu, jehož
se docílí speciální chemickou úpravou
použité oceli FeCSi, působí řada RUSTY
ve venkovním prostoru obzvlášť atraktivně.
Naše řada RUSTY se od října 2020 ještě
rozroste a bude doplněna hranatými a
kulatými nástěnnými svítidly ze stejného
materiálu.

Fascinující ve všech ohledech.
Flexibilní rozložení jasu pro vstupní prostory, fasády, balkony a terasy: s elegantním nástěnným svítidlem up/down řady
MANA OUT lze nastavit úhel vyzařování.
Potřebné příslušenství je součástí balení.
Nástěnná LED lampa se skládá z hliníkové
konstrukce a je k dispozici s tělem svítidla
vyrobeným z trendového zrezivělého nebo
antracitově zbarveného kovu.

RUSTY
BIG WHITE
Strana 545

MANA OUT
BIG WHITE
Strana 660
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Kámen a spol: přírodní styl je stále trendy.
Při výběru venkovních svítidel jsou velmi populární
materiály s přírodním šarmem. Přírodní kámen nebo
imitace dřeva: nenásilně splynou s prostředím, a přece k sobě připoutají pozornost. Spojení s kovem nebo
skleněnými prvky vytváří atraktivní kontrasty.

MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT

„Chtěli byste
na zahradě cenu
za design?“
Zcela stylové:
přírodní kámen a sklo.
Venkovní řada LISENNE zaujme
krásným a decentním vzhledem,
který dovedně kombinuje dva
populární styly: skleněný kryt
s trendovým kouřovým sklem
a základnu z přírodního čedičového kamene. Další zářný
argument: díky nainstalovanému
podstavci E27 je svítidlo vhodné
pro LED a energeticky úsporné
osvětlovací prostředky.

Přírodní kámen a ušlechtilá
ocel v dokonalé harmonii.
Řada ARROCK nabízí atraktivní
a moderní design a díky výběru
materiálů je zvláště účinně
chráněna proti korozi. Nepřímé
osvětlení vytváří náladové světlo
na okrajích cest, v zahradě nebo
kolem domu. Venkovní světla
jsou k dispozici v provedení
z žuly a hned v několika variantách a velikostech – vybere si
jistě každý.

Vzhled dřeva – příjemná pohoda v přirozeném prostředí.
Řada FLATT zaujme minimalismem a přírodním vzhledem
dřeva. Robustní kryt z antracitového hliníku propůjčuje venkovním svítidlům moderní šarm.
Jako nástěnné či volně stojící
svítidlo, se senzorem i bez něj:
s nastavitelnou teplotou barvy
(3000K / 4000K) a nepřímým
světlem vytváří řada FLATT
příjemnou atmosféru.

Michael Spix, vedoucí týmu
řízení inovací:
„I když jsem sám neohýbal
každou stojací lampu, moje
oblíbená svítidla jsou ta
z řady BENDO. V kategorii
,Product Design‘ získala
Red Dot, prestižní pečeť
kvality za dobrý design.“

BENDO 80, Pole, TRIAC
Č. výr.: 231835

LISENNE
BIG WHITE
Strana 546

ARROCK
BIG WHITE
Strana 561

FLATT
BIG WHITE
Strana 569
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Kvalita za větru i deště. Naše venkovní svítidla vás přesvědčí svou
vysokou kvalitou a dlouhou životností, tedy dvěma nejdůležitějšími
aspekty svítidel, která se nacházejí venku po celý rok. Osvětlujeme
vše, co má smysl.

Extrémně robustní:
vysoce kvalitní nerezová ocel.
V našem sortimentu venkovních svítidel SLV
najdete zejména modely odolné vůči korozi,
které jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové
oceli – například naše řada TRUST. Může
pršet nebo pražit slunce: díky odolnému
materiálu nadchnou naše venkovní svítidla
TRUST svou dlouhou životností. Je to
kvalita, na kterou se můžete spolehnout
i v dlouhodobém horizontu.
TRUST 60, Pole
Č. výr.: 228110

Zajištěná kvalita s 5letou zárukou.
S naším vysoce kvalifikovaným
týmem mezinárodních techniků
a inženýrů neustále zajišťujeme
kvalitu a i nadále investujeme do
dalšího vývoje. Venkovní světla SLV
jsou vždy podrobena přísným testům;
ty jsou zaměřeny jak na energetickou
účinnost, tak na odolnost vůči
povětrnostním vlivům: My nejen dodáváme kvalitu, my ji i garantujeme.
Po dobu 5 let.
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• EMC test
(elektromagnetická kompatibilita)
• Fotometrická měření
• Zkouška hořlavosti
• Rentgenová fluorescenční
analýza materiálu
• Automatická zkouška zahřátí
• Zkoušky IP a IK
• Umělé zvětrávání
(solný postřik a klimatická komora)

NOVINKY | VENKOVNÍ SVÍTIDLA

Stupeň krytí IP: Prší. No a?
Venkovní svítidla jsou vystavena dešti, sněhu a blátu.
Pro ideální použití svítidel je proto obzvláště důležitý
stupeň krytí IP.

Třída IK: gól a v pohodě.
Přímý zásah při hraní fotbalu na zahradě?
Se správnou třídou IK to vůbec nevadí.
Stupeň ochrany IK vypovídá o tom, jak je
svítidlo odolné. Podle energií nárazu, jíž
musí kryt minimálně odolat, existuje celkem
deset stupňů ochrany. V případě našich
venkovních svítidel s ochrannou třídou IK 08
byste např. mohli do svítidla udeřit 1,5 kg
kladivem ze vzdálenosti 30 cm – ale kdo by
něco takového zkoušel, že?

IP23

Chraňte je prosím shora!
Svítidla tohoto stupně krytí jsou chráněna
proti kapající vodě.

IP44

Sem s nimi na trávník.
Na trávníky nebo na okraje cest patří
minimálně tento stupeň krytí.

IP
65/67

Vody se nezaleknou.
Svítidla s tímto stupněm krytí lze instalovat
v blízkosti jezírka nebo bazénu. Ani pořádné
polití nebo krátké ponoření do vody nejsou
v tomto případě problém.

Svítidla s detektory pohybu osvětlují
venkovní oblastvždy v případě potřeby
a zaručují také např. bezpečnou chůzi ve
vstupních prostorách. Nástěnné svítidlo
nové řady ESKINA má senzor pohybu
v barvě krytu – ušetříte tak energii a snižujete světelné znečištění.

Efektní náladové světlo
jako z pohádky.
Kulaté, do země zapuštěné svítidlo DASAR® 270 s Premium LED
a asymetrickým rozložením světla vytváří venku mimořádně krásné náladové světlo. Se stupněm
krytí IP65/IP67 je toto elegantní
svítidlo do země ideální pro
použití v otevřených prostorách
nebo v blízkosti bazénů a jezírek.
Dokonce ani krátké (občasné)
ponoření do vody nemůže svítidlo poškodit. Díky třídě odolnosti
vůči nárazu IK 08 je obzvláště
robustní.

DASAR® 270, EL, symetrické
Č. výr.: 1002897
DASAR® 270, EL, asymetrické
Č. výr.: 1002893

Nová řada ve světě osvětlení SLV.
Řada ESKINA nabízí venkovní osvětlení s nadčasovým vzhledem. Hodí se k osvětlení cest, zahrad,
balkonů nebo speciálního osvětlení displeje na
fasádě: pro každé použití si mezi svítidly ESKINA
vybere to správné. Celou řadu lze být provozovat
s 3000K nebo 4000K. Se stupněm krytí IP65
můžete řadu ESKINA používat univerzálně ve
venkovním prostředí.

ESKINA 80, Pole
Č. výr.: 1002907
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TIPY PRO ZÁŘIVĚ
DLOUHOU ŽIVOTNOST.
Svítidla SLV zajišťují dlouhodobou radost. Bez
ohledu na to, jak chcete navrhnout venkovní prostor, se
můžete spolehnout na to, že naše svítidla mají dlouhou
životnost, jsou absolutně odolná vůči povětrnostním
vlivům a snadno a bezpečně se instalují. Pokud ovšem
dodržíte pár důležitých základních pravidel.
Stabilní a flexibilní.
Ať už jako osvětlení rostlin, cest či teras,
jako venkovní osvětlení jezírek nebo
vnějších stěn – reflektory NAUTILUS
Plug & Play přesvědčí svou nekompromisní kvalitou. Hlava svítidla je otočná (360°)
a sklopná (180°) pro cílené přímé nebo
nepřímé osvětlení. Produktová

řada NAUTILUS nabízí nespočet provedení různých typů, tvarů a barev, se
zástrčkou nebo volným koncem kabelu,
se zapichovacím hrotem nebo montážní
deskou pro upevnění na stěnu či do
země. Díky stupni krytí IP54/55 a krytu
odolnému vůči korozi je tento zemní
reflektor extrémně odolný.

NAUTILUS 10
SP, kulaté, QPAR51
Č. výr.: 229740
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TIPY PRO MONTÁŽ

Aby vám venkovní svítidla dlouho svítila:
• věnujte při plánování zahrady pozornost i jejich stupni
krytí. Pro venkovní použití bystě měli zvolit alespoň
IP44, ještě lépe však IP55.
• Stejně důležité jsou také použité materiály odolné vůči
korozi. Patří sem nerezová ocel, hliník, ale také měď
nebo mosaz.
• ideálními osvětlovacími prostředky jsou LED diody.
Šetříte energii a mají mnohokrát delší životnost než
běžné konvenční osvětlovací prostředky.

Tip:
Kabely nezahrabujte do země, aby se v ní nepoškodily
a aby byly chráněny před vlhkostí. Abyste předešli zkratům při zapojování, ujistěte se, že je připojení zemního
svítidla k elektrické síti vodotěsné.

ROCCI 125, EL, hranaté
Č. výr.: 227604

ROCCI 125, EL, kulaté
Č. výr.: 227600

LED svítidlo k zapuštění do země ROCCI s kulatým
nebo hranatým antikorozním nerezovým krytem
(nerezová ocel 316L) a čirým skleněným krytem je
díky stupni krytí IP67 vhodné pro venkovní použití
a k instalaci v blízkosti jezírka – bez ohledu na to,
zda se jedná o osvětlení cest, akcentní osvětlení
nebo elegantní designový prvek. Díky třídě odolnosti
vůči nárazu IK 08 je tato řada obzvláště robustní.

Tip:
Pod svítidla zapuštěná do země je třeba umístit
drenáž, aby refklektory nepřitahovaly vlhkost. Zemní
reflektory nikdy umísťujte do prohlubní, ale naopak
na rovnou nebo vyvýšenou plochu.

Jednotný design uvnitř i venku.
Řada THEO vyrobená z hliníku a skla s novým
stojacím svítidlem THEO PATHLIGHT obsahuje
spoustu dalších nástěnných a stropních svítidel
v různých barvách – pro efektivní a rovnoměrné
osvětlení venkovního prostoru, které vytváří
příjemnou atmosféru.

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN
Č. výr.: 234515

BIG THEO
Č. výr.: 234525

THEO PATHLIGHT, DOUBLE
Č. výr.: 1002871

Tip:
Jednotný vzhled řady THEO v oblasti
zahrady se může díky krychlovému
tvaru prosadit i v interiéru. Puristický
hranatý tvar se bez problémů hodí do
jakéhokoli prostředí a stylu.
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ZŮSTAŇTE
FLEXIBILNÍ.
Individuální, rozmanité možnosti.
Flexibilní a individuální řešení osvětlení jsou žádaná
zejména v oblasti obchodů, komerčních objektů,
restaurací, kaváren a hotelů. Naše lištové systémy
splňují všechny požadavky na větší volnost
při plánování – s přípojnicemi v různých délkách

a s vhodnými reflektory a spoty. A jsou samozřejmě
vybaveny tou nejmodernější technologií. Několik
svítidel přitom může být napájeno jedním zdrojem
elektrické energie. Pro ještě větší flexibilitu mohou být
svítidla uspořádána různými směry. Ideální předpoklad pro individuální design osvětlení.

Tři fázové vodiče v liště se dají
umístit nezávisle na sobě (např.
pro reflektor, panely a závěsná
svítidla). Tyto tři okruhy lze ovládat
jednotlivě a lze ovládat i osvětlení
jednotlivých oblastí prodejny
(základní osvětlení, osvětlení
pokladen, zvýraznění výstavních
ploch). Ve výlohách lze ve dne
i v noci zobrazovat rozličné scény.

Základní systém pro domácnosti.
PURI TRACK TRIPLE TRACLEYSTEM,
sestávající z 2 x 1 m jednofázových vysokonapěťových přípojnic plus příslušenství,
tří trackových svítidel a tří žárovek GU10,
nabízí všechny komponenty pro základní
instalaci až do délky 2 m. Výhody: je
zapotřebí pouze jediný napájecí zdroj.
Spoty lze nasměrovat do všech rozměrů
místnosti. Možné rozšíření s jednofázovými
komponenty systému a různými spoty.

Profesionální systém pro obchody
a výstavní stánky.
K vestavbě, montáži navrch nebo k zavěšení:
individuální zkrácení nebo flexibilní spojení s T,
X, podélnými a rohovými spojkami – třífázové
trackové systémy SLV nabízejí řešení pro každý prostor. SLV nabízí široký výběr vhodných
spotů pro každou trackovou verzi, a proto
ideální osvětlení pro každý projekt (zde náš
bestseller KALU). To slibuje flexibilitu při výběru správných balíčků lumenů, reprodukcí
barev, teplot barev a úhlů vyzařování.

PURI TRACK, 1fáz., Triple Track Set
Č. výr.: 143190

KALU TRACK, 3fáz., TRIAC
Č. výr.:153600
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DALI pro ovládání světla.
Třífázové lišty jsou k dispozici také
ve verzi DALI (Digital Addressable
Lighting Interface) a dají se intuitivně ovládat. Inovativní světelná
technika navíc zajišťuje bezpečnost,
protože DALI je nezávislý na
výrobci, a proto je kompatibilní
se všemi ovládacími zařízeními.

NOVINKY| LIŠTOVÉ A LANKOVÉ SYSTÉMY

Pro každý požadavek to správné osvětlení. Osvětlení různých
prostor, šikovně vytvářené akcenty nebo účinná prezentace
produktů – lankové a lištové systémy SLV dokonale splňují požadavky
na osvětlovací techniku, moderní design a maximální flexibilitu.

DURNO, LV
Č. výr.: 1002861

PLYTTA, LV
rectangular
Č. výr.: 1002864

Řešení pro náročné instalace.
Lankové systémy volíme v případě složitě řešených stropů, např.
s dřevěnými trámy, šikminami, zahnutými prostorami, klenbami
nebo nerovnými stropy. Obzvláště příjemnou světelnou atmosféru poskytují naše nízkonapěťové lankové systémy. Nabízejí
prostor pro individuální koncepty osvětlení a vytvářejí náladové
osvětlení pro příjemnou atmosféru i za obtížných podmínek.

Hranaté a všestranné.
Hranaté LED panely PLYTTA pro lankové systémy
zajišťují rovnoměrné osvětlení plošným světelným
zdrojem. Kromě známých spotů s nasměrovaným
osvětlením je nyní k dispozici také svítidlo pro
základní osvětlení k lankovému systému pro
neoslňující osvětlení. Na strop nebo na zem –
LED panel PLYTTA vyzařuje všestrannost.

Zaměřeno na funkčnost.
Kulaté LED svítidlo DURNO pro lankový systém
TENSEO lze díky 40° rozsahu otočení velmi flexibilně nasměrovat. Vzhledem k velkému 120° úhlu
vyzařování je toto LED svítidlo ideální jako základní
osvětlení pro místnosti nebo velké plochy.

PLYTTA, LV
rectangular
Č. výr.: 1002865

DURNO, LV
Č. výr.: 1002862
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CÍTIT SE OD PRVNÍHO
OKAMŽIKU VÍTANÝM
HOSTEM.
V hotelích jde především o pohodu hostů. A právě vhodně zvolené
osvětlení vytváří mimořádnou atmosféru prostředí. Útulnost vyzařují
nejen hotelové pokoje, ale i lobby, bar, chodba a venkovní oblast
vyžadují účinné a chytré koncepty osvětlení. I při těch nejvyšších
nárocích na design vždy platí, že osvětlení musí být moderní a pří
jemné – a přesto musí zaměstnancům umožňovat efektivní práci.

Vesele barevné a zkrátka skvělé.
Regálový modul NEW FLAT osvětlený LED
diodoou propůjčuje hotelovému baru trendový
charakter salonku. Pozornost přitahuje zejména
barevně nastavitelná varianta RGB Smart.
Výběrem barvy lze vykouzlit různou atmosféru
prostředí. Aktuální verze Zigbee® 3.0 je vhodná
pro integraci do velkého množství systémů
jiných výrobců. Samozřejmě je také možná
integrace do systému SLV VALETO®. Rám je
k dispozici v hliníkové a bílé barvě.

NEW FLAT, WL, RGB
Č. výr.: 1003022
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NOVINKY| HOTEL, RESTAURACE, CATERING, KAVÁRNA

Recepce v tom nejlepším světle.
Řada HELIA 35 vítá hosty svým puristickým a jasným designem. Díky
akrylovému nástavci vytváří nepřímé, měkké světlo pro příjemnou pohodu
a poskytuje dostatečný jas pro hladké přihlášení a odhlášení hostů. Ve
svítidle je integrována 7,5 W teplá bílá Premium LED s velmi dobrou reprodukcí barev (CRI>90). Je napájeno integrovaným zdrojem konstantního
proudu. Svítidlo je k dispozici v černé a bílé barvě.

A první dojem je nejdůležitější.
Již ve vstupním prostoru by mělo
hosty přivítat příjemně a přátelsky osvětelné prostředí. Závěsné
svítidlo PANTILO má stínidlo
z pochromovaného skla, které
lze díky individuálnímu sestavení
kombinovat a vytvořit tak světelný
oblak. Takto vytvořené náladové
osvětlení se skvěle uplatní
i v oblasti restaurace.

PANTILO CONVEX 40, PD, E27
Č. výr.: 1003444

HELIA AMBIENT 35, PD
Č. výr.: 1003435

Hvězda lobby.
Řada ONE propůjčuje svým redukovaným
kulatým designem neotřelé kouzlo prostorám lobby či restaurací. Vyznačuje se
zejména stmívatelným nepřímým světlem
DALI. Teplotu světla řady ONE lze pomocí
CCT ovladače přednastavit na 3000K
nebo 4000K.

ONE TRIPLE, PD, DALI
Č. výr.: 1002913
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Jako doma, jen o něco hezčí. Hotelové pokoje jsou srdeční záležitostí každého hotelu. Obvykle se používají ve večerních hodinách
a v noci. O to důležitější je pro vytvoření příjemné atmosféry základního
a funkčního osvětlení na čtení. Je také praktické, pokud svítidla
v pokoji nabízejí navíc i další šikovné výhody, jako je například nabíjení
mobilního telefonu nebo notebooku.

Viditelně dobrý styl.
Aby se hosté dobře cítili i na chodbách, neměla by
tu být světla příliš jasná, ale ani příliš tmavá. Nástěnné svítidlo QUAD FRAME s příjemným stmívatelným světlem zaručuje útulnost, dobrou orientaci
i pocit bezpečí. QUAD FRAME má vestavěné LED
diody s kvalitními ovladači a vysokým indexem
reprodukce barev (CRI>90). K dispozici ve třech
různých velikostech.

QUAD FRAME 19
WL, TRIAC
Č. výr.: 1003468
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Multifunkční a útulné.
Nové noční nástěnné svítidlo SOMNILA
SPOT šetří místo a působí velmi stylově.
Není to jen pouhé nástěnné světlo, ale
zároveň i držák a nabíjecí zařízení pro
mobilní telefony a lze v něm nabíjet i USB.
Neoslňující teplé bílé podsvícení (3000K)
vytváří s koronovým efektem na stěně
skutečnou útulnost. Další LED spot lze
zapnout samostatně jako čtecí lampičku.
K dispozici též jako verze s dekorativním
textilním stínítkem.

SOMNILA SPOT
WL
Č. výr.: 1003458

SOMNILA FLEX
WL
Č. výr.: 1003459

Zaostřeno na nadčasový design.
Dekorativní noční nástěnné svítidlo QUADRASS Spot s pravoúhlým matným
sklem a chromovou základnou vytváří příjemné základní osvětlení bez oslnění.
Může být opatřena žárovkou E27 – včetně LED čtecí lampičky. Nástěnné
svítidlo je dostupné také bez lampičky na čtení, s bílou nebo černou základnou.
Kvůli sjednocení celkového stylu zahrnuje nabídka SLV také odpovídající
závěsné svítidlo QUADRASS.

QUADRASS SPOT
WL, E27
Č. výr.: 1003428

QUADRASS
PD, E27
Č. výr.:1003432
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Pozoruhodný design
už zvenku.
Venkovní řada ABRIDOR, která
byla v roce 2019 znovu uvedena
na trh a je vyrobena z práškovaného hliníku, se vyznačuje přímočarým designem. Nástěnná
i volně stojící svítidla pro osvětlení
parků a cest: díky stupni krytí
IP55 jsou svítidla ideální pro
moderní venkovní prostory hotelů.
Otočná hlava svítidla umožňuje
individuální ozáření a osvětlení
vybraných oblastí.

ABRIDOR POLE 100
Č. výr.: 1002992

Venkovní svítidla pro trvalé vzpomínky.
Kromě bezpečného značení cest nabízí venkovní
osvětlení SLV spoustu možností, jak magicky osvětlit
vchody, příjezdové cesty, terasy a zdi a decentně
zapadnout do architektonického stylu hotelu.
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Upgrade pro hotelové stěny.
Nástěnné svítidlo PEMA® je nyní k dispozici také
v LED verzi. Svítidlo má CCT ovladač pro nastavení
teploty barev (volitelně 3000K nebo 4000K).
Díky vylepšenému stupni krytí IP65 je svítidlo ideální
pro nepřímé osvětlení hotelových stěn. K dispozici
v lakovaném hliníku ve stříbrné šedé a černé barvě.

PEMA®
WL
Č. výr.: 1003454

Štíhlý profil, široké možnosti použití.
Jako wallwasher, pro zvýraznění sloupů nebo k osvětlení
displejů: 120 cm dlouhý venkovní profil GALEN zvýrazňuje
osvětlení ve venkovních prostorách hotelu. Svítidlo je
vybaveno výkonnými vysokonapěťovými LED diodami
a nabízí stupeň krytí IP65. V nové verzi lze teplotu barev
snadno zvolit pomocí CCT ovladače. Díky již nainstalované
montážní konzoli lze svítidlo SLV GALEN instalovat přímo
na zeď, strop nebo podlahu.

GALEN 120
SP
Č. výr.: 1003448
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EFEKTIVNÍ PRÁCE
JE NESMÍRNĚ DŮLEŽITÁ –
A ZCELA JEDNODUCHÁ.

Elektrikáři jsou vždy nablízku – u zákazníka
i u produktu. Proto také přirozeně přikládají velký
význam promyšleným řešením, které každého
přesvědčí nejen novými technologiemi, ale také
snadnou manipulací. A pokud jsou navíc i správně
nastavené marže a nabídka je dostatečně bohatá,
je to samozřejmě také potěšující.
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RAZ, DVA,
TŘI –
HOTOVO!
Montáž za pět minut. Rychlá realizace projektu, čistá
práce a spokojení zákazníci – svítidla SLV šetří při instalaci
čas, náklady i práci. Protože efektivita se vždy vyplatí.

01

Uvolněte montážní desku:
Jednoduše zatlačte zacvakávací
uzávěry dovnitř. Pak odpojte
konektor napájecího zdroje.

05

Vmžiku ke správné světelné
atmosféře:
Pomocí CCT ovladače lze rychle
a flexibilně zvolit teplotu barvy
3000 kelvinů (teplá bílá) nebo
4000 kelvinů (neutrální bílá).
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02

Bleskově rychlá instalace:
Montážní desku připevníte ke
stropu pomocí šroubů
a hmoždinek.

06

Rychlá montáž:
Stisknutím světelného modulu
LED na montážní desku se
pomocí systému „Easy-Click"
vytvoří mechanické spojení mezi
oběma komponentami.

03

Připojení k elektřině:
Jednoduše zapojte pomocí
rychlosvorky.

07

04

Stačí zasunout:
Pak následuje připojení napájecího konektoru k modulu LED
svítidla.

Rozsviťte a už se jen bavte.
Pozoruhodný je také koronový
efekt, který způsobuje, že
pozadí září. Pro příjemné nepřímé
osvětlení.

Řada MEDO od SLV
je všestranná klasika
a lze ji snadno
a rychle nainstalovat.

TECHNIKA | SNADNÁ INSTALACE

Při realizaci mnoha
projektů tlačí čas.
Když mají věci rychle
odsýpat, nabízejí svítidla
SLV podstatou výhodu.
Nainstalují se natošup
a vy všechno stihnete
podle plánu. Nebo ještě
dříve.

01

Montáž na stěnu:
Přišroubujte montážní desku ke
zdi – upevňovacím šroubem
dolů a praktickou vodicí drážkou
nahoru.

05

02

Rychlé a snadné připojení:
Připojte napájecí přívod instalační
rychlosvorkou.

06

03

Snadné zapojení:
Zapojte konektor LED
světelného modulu.

04

Světelná atmosféra podle přání:
Nastavení teploty barvy,
3000 kelvinů (teplá bílá) nebo
4000 kelvinů (neutrální bílá), lze
vybrat pomocí CCT ovladače.

07

Puristická nástěnná
svítidla řady ENOLA
se také snadno
a rychle instalují.
Čistá a bezpečná montáž:
Po připojení lampy je lampa zavěšena v praktické vodicí drážce na
horním konci montážní desky.

Upevnění na závěr:
Sešroubujte dohromady tělo
lampy a montážní desku.

Rozsviťte a už se jen bavte.
Nástěnné svítidlo ENOLA účinně
vyzařuje světlo dolů a nahoru.
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TEPLÉ, NEBO
STUDENÉ.
HLAVNĚ FLEXIBILNÍ.
Ideální světelná atmosféra na jedno kliknutí.
Vhodnou teplotu barvy lze rychle a flexibilně nastavit
pomocí CCT ovladače. Tuto praktickou funkci nabízí
stále více svítidel SLV.

Při jakém světle se kdo cítí příjemně, je pochopitelně velmi subjektivní. Díky technologii LED jsou
možnosti téměř nekonečné – což ovšem výběr
správného světla rozhodně neusnadňuje. Je proto
důležité zodpovědět nejdřív otázku, která atmosféra
nejlépe vyhovuje vlastním představám a potřebám,
a pak se rozhodnout pro správnou teplotu barvy.
Přednost CCT ovladače spočívá v jeho flexibilitě –

například v hotelovém sektoru lze díky němu ideálně
upravit prostředí pro vítání hostů v útulné lobby
nebo osvětlení moderního pracovního prostoru.
Proto tímto malým, ale velmi praktickým spínačem
vybavujeme stále více vnitřních a venkovních svítidel
SLV. Před montáží zákazníkovi jednoduše nastavíme
požadované světlo přímo na místě – přesně tak, jak
se mu to líbí a v souladu s jeho požadavky.

Ring volný pro
design a funkčnost.
Svítidlo ONE se svým kruhovým
moderním vzhledem úžasně oživí
každou místnost. Stmívatelné světlo
DALI vytváří příjemnou, náladovou
atmosféru. K dispozici také jako jednotlivé závěsné či nástěnné svítidlo
v různých velikostech. Od podzimu
2020: dvojitá varianta s funkcí up/
down, stolní lampa a tracková svítidla (40 cm, volitelně 3000K nebo
4000K), které lze pomocí adaptéru
integrovat do třífázového lištového
systému DALI.
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ONE 80
PD, DALI
Č. výr.: 1002911

TECHNIKA | CCT OVLADAČ

3000K

4000K

Elegance v novém stylu.
SLV AINOS je robustní, před vodou chráněné konstrukční řešení,
volitelně se senzorem, nebo bez
něj. Nová hranatá verze nástěnného a stropního svítidla vyrobeného z hliníku je díky stupni
krytí IP65 ideální pro venkovní
nebo vlhké prostory. Díky CCT
ovladači lze teplotu barev volit
mezi 3000K a 4000K. Plocha
osvětlení s 18 W LED je stylově
orámovaná lakovaným krytem.

Střídmá dokonalost.
Nástěnné a stropní svítidlo řady
LIPSY DRUM DALI, vyrobenéí
z oceli a plastového krytu,
má velmi univerzální použití.
Díky široké charakteristice vyzařování a výkonné LED diodě
zajišťuje homogenní osvětlení.
Barvu světla lze přepínat mezi
3000K a 4000K. Možné přímé
připojení k ovládání osvětlení
DALI. K dispozici v několika
velikostech krytu.

AINOS
CW SENSOR, square
Č. výr.: 1003451

LIPSY 40
CW, Drum, DALI
Č. výr.: 1002940

Větší svoboda volby.
Díky CCT ovladači lze u řady AINOS přepnout
barvu světla ještě před instalací jediným kliknutím
mezi 3000K a 4000K – od teplé bílé až po neutrální
bílou v závislosti na oblasti použití a preferencích
vašeho zákazníka.

CORRELATED COLOUR TEMPERATURE
Correlated Colour Temperature – nebo CCT – je
podle definice „teplota absolutně černého tělesa
(zářiče), která patří k určité barvě světla, jež vychází
ze zdroje záření“, nebo jednoduše řečeno, jak žluté
nebo modré světlo se ukáže. Teplota barev se
měří v kelvinech a obvykle se nachází mezi 2200
a 6500K. Charakteristické barvy světla jsou:

Teplá bílá:
CCT pod 3300K, např. svíčka nebo žárovka
Neutrální bílá:
CCT 3300 až 5000K, např. řada SLV ONE
Studená bílá (denní světlo):
přes 5000K, např. SLV VALETO® LED panel,
venkovní paprsek
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SPRÁVNÁ REPRODUKCE
SVĚTLA, PERFEKTNÍ
INSCENACE.
Naprosto dokonalá prezentace zboží a prodejních prostor.
Nakupování dnes musí být zážitkem! Ať už je cílem náladové osvětlení
místnosti nebo efektní zvýrazňující osvětlení: individuální koncept
osvětlení se správnou teplotou barev dává zboží perfektně vyniknout
a budí chuť na jeho nákup.
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Správná teplota barev hraje hlavní roli při
osvětlení zboží. Každý produkt potřebuje
nějaký jiný vhodný koncept osvětlení,
spíše svěží, nebo více podtrhující.

Koncept osvětlení je zvláště důležitý
v malých i velkých prodejnách. Správná
barva a intenzita světla mají pozitivní vliv
na nákupní chování zákazníků a na příjemný pocit pohody. Přátelská atmosféra
prostředí zaručí, že se v něm zákazníci
cíti dobře a zdrží se v obchodě déle.
Prezentace zboží je dokonalá, barvy
a materiály vyznívají zcela přirozeně.

Zvýraznění na nejvyšší úrovni.
Řada EURO SPOT TRACK DALI zaujme svým
střídmým a nadčasovým vzhledm, vysokou
světelnou účinností a indexem podání barev >90,
ale i kompatibilitou s DALI. Otočné a výkyvné
vysokonapěťové LED reflektory v kompaktním
provedení jsou k dispozici s vhodným adaptérem
pro třífázový lištový systém DALI. Uvnitř hlavy
svítidla je již z výroby nainstalována LED dioda.
EURO SPOT je k dispozici v několika barvách
krytu, velikostech a úhlech vyzařování a také ve
verzi bez DALI.

Zářný výkon s DALI.
Reflektor STRUCTEC, který je k dispozici
v několika provedeních krytu a barvách světla,
má velmi dobrou kvalitu podání barev (CRI>97).
Díky vhodnému adaptéru se hodí pro integraci
do třífázového DALI lištového systému a je
vybaven vysoce výkonným LED modulem
COB. Vestavěné komponenty DALI a teploty
barev činí z reflektoru ideální řešení pro profesionální použití a pro koncepty osvětlení
s věrným vjemem barev v buticích a obchodech.
Také verze bez DALI jsou všestranné a přesvědčují svým velmi vysokým indexem podání
barev, různými teplotami barev (3000K / 4000K)
a různými úhly vyzařování (36°/60°).

EURO SPOT TRACK
3 fáze, DALI, 255 mm
Č. výr.: 1002665

STRUCTEC
3 fáze, DALI
Č. výr.: 1003026

SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ
BAREV A MATERIÁLŮ:
CRI – INDEX PODÁNÍ
BAREV

Zkratka CRI znamená
„Color Rendering Index“, česky
„index podání barev“. Hodnota
udává, jaká je reprodukce barev
umělého světelného zdroje ve
srovnání s denním světlem.
Maximální hodnota je 100. Čím
vyšší je CRI, tím realističtější jsou
barvy osvětlených ploch. Mnoho
našich světel má např. hodnota
CRI>90 a reprodukují barvy
naprosto věrně.
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Optimální prezentace.
Pro optimální reprodukci barev
zboží musí světlo v obchodě obsahovat všechny spektrální barvy
stejně tak jako sluneční světlo.
Barvy osvětlených vystavených
produktů pak vypadají zcela
přirozeně a při jejich prohlédnutí
na denním světle nedochází
k žádným barevným překvapením.

Flexibilní úhel se zoomem.
STRUCTEC ZOOM, dostupný v několika barevných verzích, s vhodným adaptérem pro třífázový
vysokonapěťový lištový systém, je vybaven vysoce
výkonným modulem COB-LED, který díky CRI>90
umožňuje vynikající barevné podání. Speciální funkcí
je možnost plynulého nastavování úhlu vyzařování
STRUCTEC ZOOMU mezi 25° a 60°.

STRUCTEC ZOOM
3 fáze
Č. výr.: 1000656

Přineste í kvalitu na světlo.
Správné akcentní osvětlení pro dokonalou prezentaci
produktu, brilantní reprudukci barev a velmi dobré
rozpoznání vlastností materiálu.
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SUPROS
PD
Č. výr.:1003275

Dokonalá prezentace
snadno a rychle.
Všestranné možnosti použití,
vynikající LED technologie,
přesvědčivý design: produktová
řada SUPROS je ideální pro
výměnu vysoce výkonných konvenčních osvětlovacích zařízení.
Široce vyzařující reflektor lze bez
použití nářadí nahradit samostatně dostupnými reflektory s úzkými úhly vyzařování. Díky továrně
nainstalovaným ovladačům
LED jsou všechna svítidla této
řady vhodná pro přímé připojení
k síťovému napětí 230 V.

SUPROS
DL
Č. výr.: 1003301
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POKUD PLÁNUJETE
DLOUHODOBĚ, MUSÍTE
TAKÉ UDRŽITELNĚ MYSLET.

Architekti a projektanti osvětlení nejen těží z naší
rozsáhlé nabídky, ale také z know-how našich odborníků. Všechny detaily plánování jsou v průběhu
celého procesu v centru zájmu a žádné otázky
nezůstávají nezodpovězeny. Kreativita je totiž pro
nás vždy výsledkem dobré spolupráce.
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SONNENALP RESORT.
PROJEKT, NA KTERÝ
JSME HRDÍ.
Pohádkově krásné světlo pro Sonnenalp. Ke stému výročí
v roce 2019 byly všechny veřejné prostory ällgäuského 5hvězdičkového resortu zrenovovány a nyní již opět září v novém lesku.
Samozřejmě s SLV.
Fasáda svítí při příjezdu.
Jedním z největších projektů byla vnější fasáda. Tmavý styl byl
nahrazen novým ve vzhledu modřínového dřeva. Na to však
bylo třeba upoutat veškerou pozornost – a naše svítidla SLV
byla samozřejmě první volbou. Nejenže úžasně rozzářila fasádu,
ale zajistile též jednotný vzhled a vhodné řešení osvětlení pro
každou oblast resortu. Díky nejnovější LED technologii se
kromě toho dosáhlo značné úspory energie a zlepšila se tím
i uhlíková stopa.

40

Ponořte se do dokonalého světla.
V roce 2014 vznikl v místě, kde byl
roku 1956 postaven první hotelový
bazén v Německu, moderní a přátelský dětský vodní svět. Svítidla přivádějí pozornost na dřevěné panely.
Krásný pohled, díky kterému je den
u bazénu ještě příjemnějším zážitkem.
Oči všech návštěvníků se rozzáří
o závod s okolními LED reflektory.

© Sonnenalp Resort

TECHNIKA | OBLÍBENÉ PROJEKTY

© Sonnenalp Resort

© Sonnenalp Resort

Vřelé přijetí hned u hlavního vchodu.
V roce 2018 byla nově přetvořena lobby včetně
vstupního prostoru. Světlé přírodní dřevo je nyní
ideálně nasvíceno a zvýrazněno svítidly SLV a vítá
hosty teplým světlem. Toto teplo odráží i charakter
hotelu. Během celého pobytu hosté zažívají vřelou
srdečnost personálu.

Pohodová světelná atmosféra
v panoramatické sauně.
V roce 2018 vznikla v rámci nového
wellness parku o rozloze 16.000 m²
ještě nová přírodní spa zóna. Svítidla
od SLV dokonale zapadají do poklidného relaxačního prostředí. Přírodní dřevo
v prostorách sauny je efektivně podtrženo, aniž by ovšem svítidla odváděla
pozornost od působivého panoramatu
allgäuských hor.

© Sonnenalp Resort

Z DOBRÉHO PLÁNOVÁNÍ PROFITUJE KAŽDÝ PROJEKT.
Moderní světelný design je v tomto
představeném hotelovém projektu vnímán
jako par excellence. Plánování osvětlení
by mělo být vždy součástí každého
projektu budovy, protože nabízí viditelné
výhody jak pro objekty s komerčním
využitím, tak pro soukromé domy.
K tomuto účelu existují moderní nástroje
pro plánování osvětlení, které umožňují
efektivní a energeticky úsporné zvýraznění
budov, místností i venkovních oblastí.

Do projektu se proto vždy zahrnuje kromě
architektury i plánované využívání prostoru
a s ním související účinek světla.
K podpoře vašeho projektu osvětlení
pomocí produktů SLV lze naše výrobky
plánovat pomocí programů Relux a Dialux.
Náš tým odborníků na design osvětlení
vám na adrese projekte@slv.de rád zodpoví veškeré dotazy.
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UDRŽITELNOST
MÁ
ZELENOU.
Vývoj osvětlovací technologie šetřící zdroje. Nedílná
součást naší strategie udržitelnosti. Abychom zachovali
cenné zdroje a udrželi znečištění životního prostředí na
co nejnižší možné míře, splňujeme při získávání a zpracování našich surovin vysoké environmentální standardy.
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UDRŽITELNOST.

NACHHALTIGKEIT BEI SLV

Také u obalů svítidel SLV
a odpovídajícího příslušenství
klademe velký důraz na
recyklovatelné materiály,
vyhýbáme se plastovým dílům
a pokud možno používáme
papír a lepenku.

Recyklace: vždy dobrá pro
Poháněni touto motivací jsme
životní prostředí.
například naše produkty SPIKE,
V souladu s myšlenkou koloběhu
RUBA a SIMA vyrobili namísto
nahrazujeme
co
nejvíce
primárz jiných surovin
s recyklovaným
Bei SLV verstehen wir Nachhaltigkeit als ausgewogenes
Zusammenspiel
der drei Bereiche Wirtschaft,
ních surovin sekundárními, tj.
plastem. Podíl druhotných surovin
Umwelt und recyklovanými.
Gesellschaft. Nur
unterpřispívat
deren Berücksichtigung
entlang
aller Prozesse unseres KerngeChceme
činí přibližně čtvrtinu
z celkového
schäfts können
wir dafür
sorgen,
als Unternehmen
langfristig
erfolgreich
ke snížení
množství
odpadu
množství
použitého
materiálu.zu sein, ohne unsere Leisa zbytků,
např. minimalizovat
Tímtozuzpůsobem
můžeme
zaručit, stellt uns unsere intertung auf Kosten
der Gesellschaft
oder der Umwelt
erbringen.
Des Weiteren
záplavu plastového odpadu,
že se naše výrobky postupně
nationale Geschäftstätigkeit
vor die Herausforderung,
diesen Werten gegenüber den unterschiedkterý se dostává do životního
stávají udržitelnějšími a zaároveň
lichsten Stakeholdergruppen
nicht nur in Deutschland,
sondern
auf der ganzen Welt, gerecht zu
prostředí.
vysoce kvalitními
a trvanlivými.

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.
Spoléháme na LED osvětlení.
Protože ve srovnání s běžnými žárovkami nejsou LED
pouze odolnější, ale ušetří také až 90 % energie.
Snižuje se tak spotřeba elektřiny, a jsou proto důležitým
příspěvkem k ochraně zdrojů i klimatu.

08

V našich laboratořích a vývojových odděleních budeme pokračovat
v práci na udržitelné osvětlovací technologii i v budoucnosti. Dlouhá
životnost, energetická úspornost, udržitelnost – to je šetrné k životnímu
prostředí a přátelské k zákazníkům.
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OPRAVDU
NEKONEČNÉ
MOŽNOSTI. V SÉRII.
Vždy to správné řešení. Žádný projekt není
jako ten druhý. Stejně jako naše modulární
řady downlight a spot. Rozmanitá svítidla lze
nakonfigurovat podle požadavků projektu
nebo podmínek prostoru. Díky modulárnímu
principu a širokému výběru světelných
modulů se najde správné řešení osvětlení
pro jakýkoli požadavek. Navzdory velkému
množství možností přitom vždycky vznikne
jednotný a harmonický koncept designu.

MY
FAVORITE
SLV
PRODUCT

„Velká rodina má
držet pohromadě.
A důležitý je přitom
každý jednotlivý
člen.“

Daniela Houben,
designérka médií:
„U řady downlightů NEW TRIA
oceňuji rozmanitost barev
a velikostí krytu, které jsou
k dispozici s pevně nainstalovanými LED nebo objímkou. Jeden
člen rodiny ale stále chyběl:
verze 68 v bílém provedení,
s 2700K. A ejhle – už je tady!“

NEW TRIA 68
Č. výr.: 1003066
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Maximální tvůrčí svoboda pči minimální náročnosti pro projekty.
Vyberte si z různých velikostí, čoček a světelných technologií, barev krytu
a variant reflektorů, dekoračních kroužků v různých barvách, otočných
i pevných verzí, různých výkonnostních tříd a charakteristik vyzařování.
Možné je vše. Přes veškerou individualitu však existuje několik společných
předností: všechny verze mají LED diodu Philips v barvách světla 2700K /
3000K / 4000K, kvalitu barvy CRI>90, UGR<19, IP44 zpředu a jsou
k dispozici jako jednoduchý vypínač on/oﬀ, jako stmívatelná verze nebo
jako ovladatelné světlo s DALI.

ŘADY DOWNLIGHT A SPOT

Velikosti a výkony
Svítidla downlight jsou k dispozici v sedmi různých velikostech
instalace (68–75 mm až 176–186 mm) a výstupních výkonech
(10 W–4 0 W). Úhly vyzařování jsou volitelné (20°, 40° nebo
55°). To znamená, že reflektory lze použít pro osvětlení větších
ploch i pro bodové akcentní osvětlení. Jako příslušenství jsou
k dispozici různé filtry efektů (matné/prizmatické/eliptické).
CHLADICÍ TĚLESO
Snížený vývin tepla má
pozitivní vliv na životnost
LED čipů a kvalitu světla.

PRUŽINOVÉ UCHYCENÍ
Downlighty mají pružinové svorky
pro snadnou instalaci. Pro instalaci
bez použití nářadí.

SVOBODNÁ VOLBA
Vnější panel je pro všechny
velikosti k dispozici v bílém,
černém a chromovém provedení.

DEKORAČNÍ KROUŽEK
Viditelné zakončení reflektoru
je pro všechny velikosti k dispozici v bílém, černém nebo
chromovém provedení.

Dostupné od
podzimu 2020

REFLEKTOR S LED SVĚTELNÝMI TĚLESY PHILIPS
Nejlepší kvalita světla pro každé
použití: díky nejmodernější
technologii chip-on-board
(CoB) pro maximální účinnost
systému.

KRYT
Jednotný design pro pevnou
nebo nastavitelnou kardanickou verzi. Kryt s chladicím
tělesem je k dispozici ve
standardních barvách bílé
a černé.
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ROZMANITOST V KAŽDÉ
PODOBĚ. VŠESTRANNÁ NABÍDKA
PRO KAŽDÝ PROJEKT.

Venkovní i vnitřní svítidla, závěsné lampy,
downlight, CCT ovladač, koronový efekt, senzor,
IP67, lobby a mnoho dalšího: SLV světla nabízejí
rozmanitost ve všech podobách. Pro širokou škálu
použití.
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STRANA 7–9
Strana 7

Strana 8

Strana 9

Strana 9

ONE 60
WL, DALI

MEDO RING 60
PD, DALI

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, TRIAC

MEDO 60 CORONA
CW, DALI

220–240V ~50/60Hz | 600mA
Systémový výkon: 25W
Stmívatelné: DALI
Ø/T: 60/8 cm
1400/1500lm · 3000/4000K · CRI>80

220–240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 34W
Stmívatelné: DALI
Ø/V: 60/8 cm

220–240V ~50/60Hz | 900mA
Systémový výkon: 85W
Stmívatelné: Triac L
D/Š/V: 100/6/6 cm

220–240V ~50/60Hz | 1000mA
Systémový výkon: 40W
Stmívatelné: Dali
Ø/V: 60/9,5 cm
Down:
4350/4750lm · 3000/4000K · CRI>80
Up: 120lm · 3000/4000K · CRI>80

Varianta
černá
bílá

Č. výr.

EUR

1002918
1002919

349
349

Varianta

Č. výr.

2000lm | 3000K | CRI>80
černá
1002890
2095lm | 3000K | CRI>80
bílá
1002891

EUR
595
595

Varianta

Č. výr.

4200lm | 3000K | CRI>90
bílá
1000929
černá
1000930
šedá
1000931
4600lm | 4000K | CRI>90
bílá
1000935
černá
1000936
šedá
1000937

EUR
629
629
629

Varianta
černá
šedá
bílá

Č. výr.
1001898
1001899
1001900

EUR
569
569
569

629
629
629

STRANY 12–17
Strana 14

Strana 14

Strana 15

Strana 15

RUSTY® 40/70
Pole, E27

MANA OUT
WL

LISENNE 40/70
Pole, E27

ARROCK GRANITE 40/70
Pole, square, E27

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

220–240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Stmívatelné: Triac C, Triac L
IP65
D/Š/V: 16/16/9,3 cm
650lm · 3000K · CRI>80

230V ~50/60Hz
IP54
Ø/D/Š/V: 12/17/17/40 cm
Ø/D/Š/V: 12/17/17/70 cm

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

Varianta

Č. výr.

E27 | V: 40 cm
rezavá
229020
E27 | V: 70 cm
rezavá
229021

EUR
249

Varianta
rezavá
antracitová

315

INFORMACE:
Mnoho dalších produktů najdete na stránkách slv.com
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE 2020.
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Č. výr.
1002902
1002900

EUR
229
209

Varianta

Č. výr.

E27 | V: 40 cm
šedá/hnědá 1000665
E27 | V: 70 cm
šedá/hnědá 1000666

EUR
329
379

Varianta

Č. výr.

E27 | V: 40 cm
šedá/
231410
chromová
E27 | V: 70 cm
šedá/
231411
chromová

EUR
299
369

PRODUKTOVÝ INDEX

Najděte si svou cenu na adrese slv.com

Strana 15

Strana 15

Strana 16

FLATT 65/100
Pole

BENDO 80/220
Pole, TRIAC

BENDO
WL, TRIAC

TRUST 30/60
Pole

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

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

220–240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 12W
Stmívatelné: Triac C, Triac L
IP55
D/Š/V: 8,5/12/32,5 cm
820lm · 3000K · CRI>80

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

Varianta
V: 65 cm
antracitová/
antracitová
antracitová/
hnědá
V: 100 cm
antracitová/
antracitová
antracitová/
hnědá

Č. výr.

EUR

1002956

200

1002957

200

1002958

250

1002959

250

Varianta

Č. výr.

EUR

Strana 17

Varianta
antracitová

700lm | 3000K | CRI>80
V: 80 cm | 11W
antracitová 231835
1800lm | 3000K | CRI>80
V: 225 cm | 31W
antracitová 231845

Č. výr.

EUR

231865

315

419

Varianta

Č. výr.

EUR

V: 30 cm
nerezová ocel 228100
V: 60 cm
nerezová ocel 228110

200
259

619

Strana 17

Strana 17
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DASAR® 270
RL, symetrické

DASAR® 270
RL, asymetrické

ESKINA SPOT
CW

ESKINA SPOT SENSOR
CW

220–240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
IP65
Vestavba-Ø/H: 25/19,9 cm

220–240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
IP65
Vestavba-Ø/H: 25/19,9 cm

220–240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14,5W
Stmívatelné: C
IP65
D/Š/V: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

220–240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14,5W
Stmívatelné: C
IP65
D/Š/V: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

Varianta

Č. výr.

2500lm | 3000K | CRI>80
matná černá / 1002897
nerezová ocel
kartáčovaná
2600lm | 4000K | CRI>80
matná černá / 1002898
nerezová ocel
kartáčovaná

EUR
379

379

Varianta

Č. výr.

2000lm | 3000K | CRI>80
matná černá / 1002893
nerezová ocel
kartáčovaná
2100lm | 4000K | CRI>80
matná černá / 1002895
nerezová ocel
kartáčovaná

EUR

Varianta
antracitová

Č. výr.
1002903

EUR
200

Varianta
antracitová

Č. výr.
1002904

EUR
220

379

379
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STRANY 18–19
Strana 18

Strana 17

Strana 19

ESKINA D
Display

ESKINA 30/80
Pole

NAUTILUS
SP

ROCCI
EL, round

220–240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14,5W
Stmívatelné: C
IP65
D/Š/V: 51,5/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

220–240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 14,5W
Stmívatelné: C
IP65
D/Š/V: 13,8/12/31,5 cm
D/Š/V: 13,8/12/80 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80

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

200–240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 9,8W
IP67
V/Ø: 12,7/12,6 cm
Vestavba-H/Ø: 11,3/12,3 cm
580lm · 3000K · CRI>80

Varianta
antracitová

Č. výr.
1002905

EUR
220

Varianta
V: 30 cm
antracitová
V: 80 cm
antracitová

Č. výr.

EUR

v

1002906

230

1002907

250

Strana 19

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

100–277V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 21W
IP44
D/Š/V: 13/14/13,5 cm
2000lm · 3000K · CRI>80

Č. výr.
1002871

EUR
209

Varianta
bílá
šedá
antracitová

INFORMACE:
Mnoho dalších produktů najdete na stránkách slv.com
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE 2020.
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Č. výr.

EUR

1001962

103

Strana 19

BIG THEO BEAM
UP/FLOOD DOWN
WL

BIG THEO
WL

antracitová

nerezová
ocel matná

Strana 19

THEO PATHLIGHT
Pole, double

Varianta

Varianta

Č. výr.
234521
234524
234525

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

EUR
185
185
185

Varianta
bílá
šedá
antracitová

Č. výr.
234511
234514
234515

EUR
239
239
239

Varianta

Č. výr.

nerezová ocel 227600

EUR
135

PRODUKTOVÝ INDEX

Najděte si svou cenu na adrese slv.com

STRANY 20 –21
Strana 20

Strana 21

Strana 21

Strana 20

PURI TRACK
1fáz., Triple Track Set

KALU TRACK
3fáz., TRIAC

PLYTTA
rectangular

DURNO
LV

230V ~50Hz
Systémový výkon: 12,9W
2x 1m vysokonapěťová přípojnice
1x podélná spojka
1x 2 koncové krytky
3x hlava svítidla PURI
3x osvětlovací prostředek LED GU10
3x dekorační kroužek pro GU10

220–240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 17W
Stmívatelné: Triac C
D/Š/V: 20,5/11,5/17,5 cm
1000lm · 3000K · CRI>80

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

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

Varianta

Č. výr.

černá
bílá
šedá

143190
143191
143194

EUR
167
167
167

Varianta
24°
černá
60°
černá

Č. výr.

EUR

153600

209

1000769

209

Varianta
černá
bílá
chrom

Č. výr.

EUR

1002864
1002865
1002866

50
50
55

Varianta

Č. výr.

EUR

černá/černá 1002861
bílá/bílá
1002862
chrom /
1002863
nerezová ocel

65
65
65

INFORMACE:
Vhodné komponenty pro lištový
a lankový systém najdete na
stránkách slv.com a v aktuálním
katalogu BIG WHITE 2020.

STRANA 23–27
Strana 23

Strana 23

Strana 23

ONE TRIPLE
PD, DALI

HELIA AMBIENT 35
PD, VESTAVBA, TRIAC

HELIA AMBIENT 35
PD, NÁSTAVBA, TRIAC

220–240V ~50/60Hz | 1700mA
Systémový výkon: 65W
Stmívatelné: DALI
Ø/D: 80/150 cm
3900/4200lm · 3000/4000K · CRI>80

220–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 9W
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Ø/d: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

220–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 9W
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Ø/d: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

Varianta
černá
bílá

Č. výr.
1002913
1002914

EUR
999
999

Varianta
černá

Č. výr.
1003435

EUR
160

Varianta
černá

Č. výr.
1003436

EUR
200
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Strana 23

Strana 24

Strana 24

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

QUAD FRAME 9
EL

QUAD FRAME 14/19
WL, TRIAC

220–240V ~50/60Hz
D/Š/V: Ø 29/25 cm

220–240V ~50/60Hz
D/Š/V: Ø 35/40 cm

100–277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 3W
montážní rozměry
D/Š/V: 8/7,2/6,5 cm
D/Š/V: 9/9/8 cm
Výřez: 7,2/8,7 cm
65lm · 3000K · CRI>90

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

Varianta
E27
chrom

Č. výr.
1003443

EUR
200

Varianta
E27
chrom

Č. výr.

EUR

Varianta
bílá

1003444

Strana 25

Č. výr.
1003466

QUAD FRAME 19:
100–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
D/Š/V: 18,5/15,5/5,2 cm
540/ 640lm · 2700/3000K · CRI>90
EUR
75

285

Varianta
4W
bílá
11 W
bílá

Č. výr.

EUR

1003467

80

1003468

100

Strana 25

Strana 25

SOMNILA SPOT
WL

SOMNILA FLEX
WL

QUADRASS
WL

QUADRASS SPOT
WL, E27

100–240V ~50/60Hz | 12V DC
Systémový výkon: 13W
D/Š/V: 28/16/7 cm
černá:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 370lm · 3000K · CRI>90
bílá:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 646lm · 3000K · CRI>90

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

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

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

Varianta
vpravo
černá
bílá
vlevo
černá
bílá

Č. výr.

EUR

1003455
1003457

190
190

1003456
1003458

190
190

Varianta

INFORMACE:
Mnoho dalších produktů najdete na stránkách slv.com
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE 2020.
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Č. výr.

E27/LED | vlevo
bílá
1003459
E27/LED | vpravo
bílá
1003460

EUR
200
200

Varianta
E27
černá
bílá

Č. výr.
1003430
1003431

EUR
110
110

Varianta
E27/LED
černá
bílá

Č. výr.
1003428
1003429

EUR
170
170

PRODUKTOVÝ INDEX

Najděte si svou cenu na adrese slv.com

Strana 25

Strana 26

Strana 27

QUADRASS
PD, E27

ABRIDOR /-SENSOR
WL

ABRIDOR 60/100
Pole

PEMA®
WL

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

100–277V ~50/60Hz
Systémový výkon: 14W
IP55
D/Š/V: 14/16/17,5 cm
750lm · 3000/4000K

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

100–277V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 16W
IP65
D/Š/V: 28/10/9 cm
1260/1400lm · 3000/4000K · CRI>80

Varianta
E27
chrom

Č. výr.
1003432

EUR
80

Varianta

Č. výr.

EUR

300mA / CRI>80
antracitová 1002989
500mA / CRI80
antracitová 1002990

150
170

Varianta
V: 60 cm
antracitová
V: 100 cm
antracitová

Č. výr.

EUR

1002991

190

1002992

229

Varianta
černá
šedá

Č. výr.
1003453
1003454

EUR
120
120

STRANY 30 –31
Strana 30

MEDO 30 CORONA
CW, DALI

ENOLA SQUARE S/M/L
CL

ENOLA SQUARE S/M/L
WL, single

220–240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Stmívatelné: DALI
V/Ø: 9,5/28 cm
3000/4000K · CRI>80

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

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

Varianta
Č. výr.
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm
černá
1001889
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm
bílá
1001893
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm
šedá
1001894

EUR

257
257
257

Varianta
Č. výr.
510/580lm, 9W, S
D/Š/V: 8,6/8,6/12,5 cm
antracitová 1003420
700/800lm, 10W, M
D/Š/V: 10/10/12,5 cm
antracitová 1003421
2500/2800lm, 35W, L
D/Š/V: 14/14/22,3 cm
antracitová 1003439

EUR

160
200
250

Varianta
Č. výr.
390/450lm, 6W, S
D/Š/V: 7/16/11,5 cm
antracitová 1003416
720/820lm, 10W, M
D/Š/V: 10/16/15 cm
antracitová 1003417
3100/3400lm, 35W, L
D/Š/V: 14/21,8/18,5 cm
antracitová 1003437

EUR

185
225
275
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Strana 31

ENOLA SQUARE UP/DOWN S/M/L
WL

ENOLA ROUND S/M/L
CL

ENOLA ROUND S/M/L
WL, single

ENOLA ROUND UP/DOWN S/M/L
WL

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

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

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

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

Varianta
Č. výr.
EUR
Up: 285/320lm Down: 285/320lm
Š/V/H: 7/18/11,5 cm, 7W, S
antracitová 1003418
225
Up: 740/840lm Down: 740/840lm
Š/V/H: 10/23/15 cm, 19W, M
antracitová 1003419
275
Up: 2700/3000lm
Down: 2700/3000lm
Š/V/H: 14/33,2/18,5 cm, 53W, L
antracitová 1003438
385

Varianta
Č. výr.
510/580lm, 9W, S
V/Ø: 12,5/8,4 cm
antracitová 1003426
700/800lm, 10W, M
V/Ø: 12,5/10 cm
antracitová 1003427
2500/2800lm, 35W, L
V/Ø: 22,3/14 cm
antracitová 1003442

EUR

160
200
250

Varianta
Č. výr.
390/450lm, 6W, S
Š/V/H: 6,8/16/11,5 cm
antracitová 1003422
720/820lm, 10W, M
D/Š/V: 10/16/15 cm
antracitová 1003423
3100/3400lm, 35W, L
Š/V/H: 14/21,8/19 cm
antracitová 1003440

EUR

185
225
275

Varianta
Č. výr.
EUR
Up: 285/320lm Down: 285/320lm
Š/V/H: 6,8/18/11,5 cm, 7W, S
antracitová 1003424
225
Up: 740/840lm Down: 740/840lm
Š/V/H: 10/23/15 cm, 19W, M
antracitová 1003425
275
Up: 2700/3000lm
Down: 2700/3000lm
Š/V/H: 14/33,2/19 cm, 53W, L
antracitová 1003441
385

STRANY 32–33
Strana 32

Strana 33

Strana 33

Strana 33

ONE 80
PD, DALI

AINOS
CW, square

AINOS
CW SENSOR, square

LIPSY 40
CW, Drum

220–240V ~50/60Hz | 800mA
Systémový výkon: 35W
Stmívatelné: DALI
V/Ø: 16,5/19 cm
2000/2200lm · 3000/4000K · CRI>80

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

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

220–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 18W
Stmívatelné: DALI
IP44
V/Ø: 8,8/35 cm
1800/2000lm · 3000/4000K · CRI>80

Varianta
černá
bílá

Č. výr.
1002911
1002912

EUR
399
399

Varianta
bílá
antracitová

INFORMACE:
Mnoho dalších produktů najdete na stránkách slv.com
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE 2020.
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Č. výr.
1003449
1003450

EUR
140
140

Varianta
bílá
antracitová

Č. výr.
1003451
1003452

EUR
180
180

Varianta
bílá

Č. výr.
1002940

EUR
170

PRODUKTOVÝ INDEX

Najděte si svou cenu na adrese slv.com

STRANY 34–37
Strana 35

Strana 35

Strana 36

EURO SPOT TRACK
3fáz., DALI, 255 mm

STRUCTEC
3fáz., DALI

STRUCTEC ZOOM
3fáz.

SUPROS TRACK
3fáz.

220–240V ~50/60Hz | 1200mA
Systémový výkon: 47W
Stmívatelné: DALI
D/V/Ø: 25,5/29,5/14,5 cm

220–240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 29W
Stmívatelné: DALI
D/V/Ø: 21,5/16,5/9 cm

220–240V ~50/60Hz
Systémový výkon: 35W
D/V/Ø: 18/16,5/9 cm
Úhel vyzařování nastavitelný
od 25° do 60°

200–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 31W
D/V/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

Varianta
4800lm |
černá
4800lm |
bílá
4800lm |
černá
4800lm |
bílá

Č. výr.

EUR

3000K | CRI>90
1002663
3000K | CRI>90
1002664
4000K | CRI>90
1002665
4000K | CRI>90
1002666

350
350
350
350

Varianta

Č. výr.

2500lm | 3000K | CRI97
matná černá 1003024
2500lm | 3000K | CRI97
matná bílá 1003025
2600lm | 4000K | CRI97
matná černá 1003026
2600lm | 4000K | CRI97
matná bílá 1003027

EUR
285
285
285

Varianta

Č. výr.

3000lm | 3000K | CRI>90
matná černá 1000656
3000lm | 3000K | CRI>90
matná bílá
1000657
3000lm | 3000K | CRI>90
matná šedá 1000658

EUR
235
235
235

285

Varianta
2600lm |
černá
2600lm |
bílá
2700lm |
černá
2700lm |
bílá

Č. výr.

3000K | CRI90
1003291
3000K | CRI90
1003292
4000K | CRI90
1003293
4000K | CRI90
1003294

EUR
205
205
205
205

INFORMACE:
Další svítidla této řady najdete
na adrese slv.com a v aktuálním
katalogu BIG WHITE 2020.

SUPROS TRACK
3fáz.

SUPROS
CL, Move

SUPROS
CL, Move

SUPROS
EL, Move

220–240V ~50/60Hz | 950mA
Systémový výkon: 36W
D/V/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

220–240V ~50/60Hz | 950mA
Systémový výkon: 36W
V/Ø: 20,5/12,7 cm

200–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 31W
V/Ø: 20,5/12,7 cm

200–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 31W
Vestavba Ø/H: 18/11,5 cm

Varianta
3380lm |
černá
3380lm |
bílá
3520lm |
černá
3520lm |
bílá

Č. výr.

3000K | CRI>90
1003295
3000K | CRI>90
1003296
4000K | CRI>90
1003297
4000K | CRI>90
1003298

EUR
235
235
235
235

Varianta
3380lm |
černá
3380lm |
bílá
3520lm |
černá
3520lm |
bílá

Č. výr.

3000K | CRI>90
1003283
3000K | CRI>90
1003284
4000K | CRI>90
1003285
4000K | CRI>90
1003286

EUR
235
235
235
235

Varianta
2700lm |
černá
2700lm |
bílá
2600lm |
černá
2600lm |
bílá

Č. výr.

4000K | CRI>90
1003287
4000K | CRI>90
1003288
3000K | CRI>90
1003289
3000K | CRI>90
1003290

EUR
205
205
205
205

Varianta
2600lm |
černá
2600lm |
bílá
3380lm |
černá
3380lm |
bílá

Č. výr.

3000K | CRI>90
1003307
3000K | CRI>90
1003308
3000K | CRI>90
1003309
3000K | CRI>90
1003310

EUR
235
235
245
245
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Najděte si svou cenu na adrese slv.com
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SUPROS
EL, Move

SUPROS
EL

SUPROS
EL

SUPROS
PD

200–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 31W
Vestavba Ø/H: 18/11,5 cm

200–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 31W
Vestavba Ø/H: 15,3/10,7 cm

200–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 31W
Vestavba Ø/H: 15,3/10,7 cm

200–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 31W
V/Ø: 18,5/12,7 cm

Varianta
2700lm |
černá
2700lm |
bílá
3520lm |
černá
3520lm |
bílá

Č. výr.

EUR

4000K | CRI>90
1003311
4000K | CRI>90
1003312
4000K | CRI>90
1003313
4000K | CRI>90
1003314

235
235
245
245

Varianta
2600lm |
černá
2600lm |
bílá
3380lm |
černá
3380lm |
bílá

Č. výr.

EUR

3000K | CRI>90
1003299
3000K | CRI>90
1003300
3000K | CRI>90
1003301
3000K | CRI>90
1003302

190
190
200
200
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SUPROS
PD

NEW TRIA 68
Single, round, CS

220–240V ~50/60Hz | 950mA
Systémový výkon: 36W
V/Ø: 18,5/12,7 cm

220–240V ~50/60Hz | 500mA
Systémový výkon: 11W
Stmívatelné: Triac C, Triac L
Vestavba Ø/H: 6,8/10 cm
800lm · 2700K · CRI>80

Varianta
3380lm |
černá
3380lm |
bílá
3520lm |
černá
3520lm |
bílá

Č. výr.

3000K | CRI>90
1003279
3000K | CRI>90
1003280
4000K | CRI>90
1003281
4000K | CRI>90
1003282

EUR
245

Varianta

245
245
245

INFORMACE:
Mnoho dalších produktů najdete na stránkách slv.com
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE 2020.
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Č. výr.

matná bílá 1003066
matná černá 1003065

EUR
70
70

Varianta
2700lm |
černá
2700lm |
bílá
3520lm |
černá
3520lm |
bílá

Č. výr.

4000K | CRI>90
1003303
4000K | CRI>90
1003304
4000K | CRI>90
1003305
4000K | CRI>90
1003306

EUR
190
190
200
200

Varianta
2600lm |
černá
2600lm |
bílá
2700lm |
černá
2700lm |
bílá

Č. výr.

3000K | CRI>90
1003275
3000K | CRI>90
1003276
4000K | CRI>90
1003277
4000K | CRI>90
1003278

EUR
235
235
235
235

POZNÁMKY
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SLV EXPERIENCE LIGHT:
PROŽIJTE SKUTEČNOU
INSPIRACI I VIRTUÁLNĚ
Ted už víte ještě před nákupem, jak naše svítidla působí
u vašich zákazníků. S naší aplikací Augmented Reality App SLV
EXPERIENCE LIGHT najdete přímo na místě vždy ta ideální svítidla –
do interiéru i na ven. Díky intuitivní obsluze je důležitým poradenským
nástrojem, zejména pro tvůrce elektroinstalací a projektanty osvětlení.
Protože tam, kde končí fantazie zákazníka, začínají možnosti této
aplikace. Pro bezpečné rozhodnutí s minimálním úsilím.

Námitka „To snad není možné“ už zkrátka
neexistuje.
Zažijte díky rozšířené realitě, jak naše svítidla vypadají
ještě před instalací na svém budoucím umístění.
Podívejte se na ně z různých úhlů a dle libosti změňte
polohu, velikost, barvu nebo variantu modelu –
přímo na zeď, do podlahy nebo na strop. A aby
toho ještě nebylo málo, aplikace vám dokonce

umožní umístit svítidla několikrát a vizualizovat tak
celý světelný koncept. Pomocí seznamu sledovaných položek si pak můžete oblíbená svítidla uložit
a porovnávat mezi sebou. Pokud jste se nyní rozhodli pro to nejvhodnější svítidlo, vložte je jednoduše do nákupního košíku a odešlete objednávku
– a to samozřejmě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Funkce nákupu je k dispozici pouze v Německu.)

Stáhněte si bezplatně aplikaci
SLV EXPERIENCE Light.
Stáhněte si bezplatnou aplikaci
Augmented Reality App z iTunes
Apple Store nebo Google Play Store
do chytrého telefonu nebo tabletu.

Naskenujte svítidla s tímto symbolem
a prohlédněte si je pomocí aplikace
AR-APP přímo v konkrétním prostředí.
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Raději zažít než jen
plánovat: najděte
si pomocí aplikace
SLV EXPERIENCE
LIGHT ideální svítidla
pro každé prostředí.

Upozornění:
Velká část produktů uvedených v tomto katalogu je chráněna
ochrannými známkami, průmyslovými vzory, užitnými vzory nebo
patenty. Jakékoli porušení těchto autorských práv nebo použití
textu či grafické úpravy či obrázků chráněných autorskými právy
bez našeho svolení bude soudně stíháno. Obrázky a informace
obsažené v tomto katalogu jsou – pokud jde o barvu, tvar, design
a technické údaje – pouze ilustrativní a nezávazné. U všech popisů
výrobků a údajů o výrobcích jsou proto změny a c
 hyby vyhrazeny.

Všechny výrobky našeho sortimentu podléhají přísné kontrole
kvality a splňují obecně platné normy. Tento katalog obsahuje
obecný sortiment a není vytvořen specificky pro konkrétní zemi.
Jakékoli odchylky od národních předpisů jednotlivých zemí je nutno
vyjasnit ještě před objednávkou. SLV neodpovídá za případně
odchylné technické normy. Všechny údaje o hmotnosti a délce
jsou uvedeny v kg nebo cm, pokud není uvedeno jinak. Technické
změny vyhrazeny!
Prezentace našich svítidel s realistickými a názornými fotografiemi
použití je umožněna díky přátelské vstřícnosti a souhlasu majitelů
nebo designerů prostředí, které je vidět na fotografiích. Všem, kdo
svým souhlasem přispěli ke vzniku a použití našich snímků, bychom
proto chtěli na tomto místě srdečně poděkovat!
Vydáním tohoto katalogu končí platnost cen v dříve publikovaných
seznamech a katalozích. Všechny ceny jsou uvedené v EUR bez DPH
a jsou doporučené výrobcem a nezávazné. Náš kompletní sortiment
najdete na našich webových stránkách slv.com a v aktuálním
katalogu BIG WHITE 2020.

Je to snad ještě málo? Ale prosím.
V naší aplikaci „SLV EXPERIENCE LIGHT“
najdete nejen výběr „Spring Selection“
v podobě online katalogu, ale také všechny
naše současné publikace. Každá nabízí
řadu výhod, například funkci vyhledávání,
rozšířené technické údaje a v německém
e-shopu také praktické rozhraní k nákupnímu košíku. Sekce novinek v aplikaci
vás bude navíc neustále udržovat v obraze
o aktuálním dění.

Vydavatel
SLV GmbH, Německo
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Německo:
T +49 (0) 2451 4833 - 0
Zahraničí:
T +49 (0) 2451 4833 - 355
slv.com
Copyright
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K dostání u vašeho odborného prodejce:

* Chyby a změny vyhrazeny. Objednání možné pouze pro komerční zákazníky.

