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Zeleni zmagajo. 
Trajnostni koraki so vidni pri proizvodnji,  
embalaži, logistiki in popravilih.

Zunaj doma 
Kako lahko najdete prave zunanje luči in  
zakaj pri tem pomembno vlogo igra kakovost.

Poiščite svojo sanjsko  
svetilko na spletu.
Spletni konfigurator NUMINOS®  
to omogoča v samo nekaj korakih.
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THE SLV MAGAZINE



IZKUSITE 
SVETLOBO 
ŠE BOLJE.  
Z VAMI.
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Uživajte v listanju revije GOOD LIGHT tudi na spletu.
Izbrani poudarki tem, dragocen navdih, najnovejše novice  
in dodatne vsebine o temah, zajetih v reviji: pri spletnem listanju  
revije GOOD LIGHT lahko ugotovite, kaj vlada v svetu svetlobe. 

Obiščite tudi naše kanale socialnih 
omrežij in ostanite na tekočem.

Kot prilagodljivo in inovativno  
podjetje se soočamo z aktualnimi 
izzivi, pri čemer pa ne pozabljamo 
na vaše in naše cilje. Odločilen  
korak predstavlja zagotavljanje 
dobre svetlobe za vsa področja  
in jo narediti oprijemljivo v še več 
vidikih. 
Zato je povsem logično, da se 
naša redno izhajajoča revija  
zdaj imenuje GOOD LIGHT (o. p. 
„dobra svetloba“) in je še tesneje 
povezana z istoimenskim spletnim 
območjem. In seveda bomo z na-
prednimi, varčnimi viri ter prilago-
jenimi in visokokakovostnimi izdel-
ki nenehno v koraku s prihodnjimi 
trendi. Vedno z vami, tukaj in  
zdaj. S prvovrstnimi storitvami, 

visoko zanesljivostjo pri dobavi  
in enostavno namestitvijo, ki vza-
me manj časa, stroškov in dela. 
Po tem so poznani izdelki SLV.  
In ravno zato se zavzemamo  
z vsem svojim znanjem, izkušnjami 
in strastjo do ljudi, ki delajo  
s svetlobo: Izkusite svetlobo.

Pri branju naše nove revije  
GOOD LIGHT vam želim obilo  
zadovoljstva.

Spoštovani bralke in bralci, 
dobra svetloba nas osvetljuje, prikazuje in vpliva na 
nas na vseh področjih. Ker so digitalizacija, trajnost in 
kakovost bolj kot kdaj koli prej v središču, se pojavljajo 
nove priložnosti, ki jih je treba izkoristiti skupaj. 

Jens Aertgeerts,  
CSO SLV Lighting Group

>>>  Spletna mesta 
GOOD LIGHT

>>> Socialna omrežja
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Dobra svetloba kaže pot.
Od prvega navdiha do profesionalnega načrtovanja 
do popolnoma prilegajoče se svetilke. S sistemom, 
enostavno namestitvijo, trajnostjo in praktičnimi 
namigi. SLV nudi vse, kar potrebuje strokovnjak.  
V tej reviji GOOD LIGHT boste našli predstavitev 
naše bogate palete izdelkov s privlačnimi in 
informativnimi vsebinami na temo svetlobe.

Nov polovični kot snopa.
Ugotovite, kakšne možnosti ponujajo  
novi reflektorji luči ENOLA®.
Stran 16–17

Doma, zunaj.
Katera luč je prava za zunanjo uporabo? Strokovnjak 
za svetila Lars Heidrich ponuja odgovore.
Strani 18–21

Easy To Install. 
Enostavna, hitra in varna namestitev:  
več o naših premišljenih rešitvah svetil. 
Stran 22-25

Zunanje svetilke
ESKINA FRAME
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Poiščite svojo sanjsko svetilko na spletu. 
Zahvaljujoč sistemu NUMINOS® je to  
sistematično – ugotovite, kako lahko enostavno 
nastavite žaromete in reflektorje.
Stran 34–35

Novi energetski razredi.
Kaj novi energetski razredi pomenijo za vas,  
za vaše stranke ter tudi z nas?
Stran 36–37

LED ali nastavek za luč? 
Oglejte si prednosti obeh različic.
Strani 38-39

Razredi IP zaščite v kopalnici.
Ugotovite, kateri razred zaščite IP je pravi  
za katero območje uporabe. 
Stran 40-41

Back to Nature. 
Naravni materiali za razsvetljavo so v modi,  
tako znotraj kot zunaj.
Stran 42-43

Zeleni zmagajo. 
Kakšen napredek je viden v naši proizvodnji,  
pakiranju, logistiki in pri popravilih.
Stran 8–9

Popravljivost. 
Preberite več o popravilih naših svetil in trajnostnem 
sistemu osvetlitve NUMINOS® 
Stran 10–11

Premium partnerstvo ZVEH.
Zakaj smo premium partner e-znamk,  
in kaj to pomeni za vas?
Stran 12–13

Zunanje stenske luči
QUADRULO

VSEBINA

Družina ONE
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SLV EXPERIENCE LIGHT:  
KO POSTANE VIRTUALNI 
NAVDIH RESNIČNOST.

Tam, kjer se domišljija konča, mi šele začnemo. Ker z našo aplikacijo 
za obogateno resničnost SLV EXPERIENCE LIGHT lahko svojim  
strankam pred nakupom pokažete, kako delujejo naše luči. Zahvaljujoč 
intuitivni uporabnosti je ta aplikacija pomembno svetovalno orodje. In 
obenem koristen pripomoček za podporo odločitvam.

Izkusite izdelke SLV do potankosti.
Zahvaljujoč razširjeni resničnosti boste na 
tem mestu našli pravo svetilko. Do uporabnih 
funkcij lahko enostavno dostopate prek  
začetnega zaslona. In če se znajdete v zagati, 
vam pomagajo razumljiva navodila. 
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Odkrijte novosti ... Prijavite se v aplikacijo.
Brezplačno si prenesite našo aplikacijo SLV EXPERIENCE 
LIGHT iz Applove trgovine z aplikacijami ali trgovine  
Google Play na svoj pametni telefon ali tablico in si oglejte, 
kako luči SLV delujejo v razširjeni realnosti. 

Kataloge prelistajte kar na spletu: 
V naših aktualnih objavah SLV najdete 
to, kar iščete – za izbrane izdelke 
lahko uporabite tudi seznam praktičnih 
želja.

Priklic izdelkov:  
V naši aplikaciji najdete celoten 
 asortiman izdelkov spletne trgovine 
SLV – prijavite se in poiščite luči,  
ki si jih želite.

Know-how zmaga:  
Odkrijte vrhunske elemente  
spletnega območja GOOD LIGHT in 
raziščite vse novosti iz sveta svetil.

SLV EXPERIENCE LIGHT

Poudarjena realnost: Oglejte si z različnih zornih kotov, kako svetilke SLV izgledajo v 
prostoru. Notri in zunaj. Postavite lahko več svetil in vizualizirate celotne koncepte osvetli-
tve.
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ZELENA  
ZMAGA.
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TRAJNOST | SAMRINA

Reciklirana plastika, enaka kakovost.
Ko je to mogoče, primarne surovine nadomestimo  
s sekundarnimi. SAMRINA je le ena izmed naših luči 
SLV, ki že vsebujejo določene elemente iz recikliranih 
umetnih snovi. S tem daje sijajen zgled, da so lahko  
dizajn, kakovost in trajnost tudi okolju prijazni. Črna sve-
tilka z ozemljitvenim klinom in prilagodljivo nastavljivimi 
reflektorji na vsakem vrtu pred hišami, hoteli in restavra-
cijami prepriča z elegantnim, hkrati pa tudi trajnostnim 
videzom. Samoumevno je, da to ne velja le za naše luči, 
temveč tudi vire svetlobe in embalažo.

Dobro za okolje. Dobro za vas. 
Zavedamo se svoje odgovornosti za 
lepšo prihodnost. Kar zadeva naše 
trajnostne standarde, še zdaleč  
nismo dosegli svojega cilja. Zato 
vsak dan z majhnimi koraki dose-
gamo trajnostne rezultate v celotni 
vrednostni verigi na področju  
proizvodnje, pakiranja, logistike, 
popravljivosti in širše.

SAMRINA
SP, single, GU10
Št. art.: 1004757

LED GU10
Št. art.: 1004972

Energetsko učinkovita  
LED-razsvetljava.
V primerjavi z običajnimi žarnicami,  
LED-žarnice lahko prihranijo do 90 % 
energije. Pri LED GU10 z 2700 K,  
300 lm in vrednostjo CRI večjo od  
80 so tudi plastični deli narejeni iz  
recikliranega materiala.
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ŠE VEDNO 
KOT NOV. 
Popravilo je na prvem mestu. Ker vsak elektronski del, ki se ne 
zavrže, šteje. In vsak okvarjen element, ki ga je mogoče zamenjati 
ali reciklirati, pripomore k boljšemu okolju. 

Ni nujno, da je tisto, kar je novo tudi dobro. 
Strokovno usposobljeni električaji lahko dandanes 
popravijo že več kot 80 % vseh luči SLV. Delež LED- 
izdelkov želimo do leta 2022 dvigniti na 95 %. Na ta  
način SLV upošteva zahteve smernic Evropske unije za 
okoljsko primerno zasnovo in energetsko učinkovitost ter 
prispeva k zmanjšanju elektronskih odpadkov. Še naprej 
pa si prizadevamo, da bi bili vsi naši izdelki v čim večji 
meri popravljivi in, vključno z embalažo, čim bolj primerni 
za recikliranje.

Zakaj je manjša količina odpadkov tako pomembna? 
Na svetu je bilo leta 2019 proizvedenih 53,6 milijonov  
ton elektronskih odpadkov. To je enako teži 179 zgradb  
v velikosti Kölnske katedrale. Razvoj je jasen: v petih letih 
se je količina elektronskih odpadkov povečala za 21 %, 
za leto 2030 pa Global E-Waste Monitor napoveduje  
nadaljnje povečanje na 74 milijonov ton. Zdaj je skrajni 
čas za ukrepanje.

Vir: http://ewastemonitor.info/
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TRAJNOST| POPRAVLJIVOST

Trajnostni pristop SLV.
Zasnova in popravljivost  
luči sta le majhna gradnika  
v trajnostni strategiji SLV. 
Glavni cilj je uvesti trajnost  
v celotno vrednostno verigo. 
Kaj vse to pomeni, si lahko 
preberete na: slv.com

Več trajnosti s sistemom. NUMINOS® ponuja reflektorje  
s snopom svetlobe navzgor in navzdol za tisoče različnih možnosti. 

Nova družina SLV izdelkov NUMINOS® še posebej dobro pokaže, kaj je 
mogoče v smislu trajnostnega oblikovanja izdelkov: modularni sistem 
razsvetljave ponuja na tisoče možnosti za najrazličnejše projekte. Z uporabo 
konfiguratorja lahko sestavite gonilnike, LED svetlobne vire, difuzorje, leče, 
ohišja in optične elemente glede na individualne potrebe kupca. Prejmete 
končni izdelek, ki je sestavljen iz večih posameznih sestavnih delov. Če  
se potrebe spremenijo, je te dele mogoče enostavno zamenjati. Nakup 
popolnoma nove svetilke ni potreben, saj NUMINOS® temelji na sistemu 
luči, ki se ponašajo s trajnostjo in dolgo življenjsko dobo.  
Več o sistemu NUMINOS® lahko preberete na strani 34.

NUMINOS® XL, DL
Št. art.: 1003985

NUMINOS® MOVE M, DL
Št. art.: 1003553
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POVEZANI 
PREK  
KAKOVOSTI.
Zaupanje se kaže na različnih ravneh: Z visokokakovostnimi 
izdelki, pripadajočimi storitvami ali partnerstvi, ki jih podpirajo. 
Očitno je torej, da je SLV Nemčija zdaj premium partner  
e-blagovne znamke ZVEH.

Partnerstvo E-znamk: Gabi Schermuly-Wunderlich (direktorica ArGe medijev v ZVEH), Lothar Hellmann (predsednik ZVEH),  
Christian Kruse (vodja prodaje D/A/CH SLV GmbH), Ingolf Jakobi (glavni menedžer ZVEH),  

Alexander Neuhäuser (namestnik glavnega menedžerja ZVEH), Denis Grobotek (vodja marketinga SLV GmbH). 
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MOČNO PARTNERSTVO

E-hišo najdete na naslovu www.e-haus-online.de

Partnerstvo, ki ustvarja zaupanje. 
Centralno združenje nemških obrtnikov za električno in informacijsko tehnologijo zastopa interese 
50.164 podjetij. SLV že desetletja poskrbi za vsakodnevne potrebe po električni svetilih z visokokako-
vostnimi, enostavnimi in inteligentnimi rešitvami razsvetljave. Partnerstvo z ZVEH, sklenjeno od  
septembra 2020, krepi zaupanje, ki že obstaja. In še enkrat je povsem jasno, da je SLV vodilna  
znamka med ponudniki električnih svetil. 

K čemu so zavezani premium partnerji e-blagovne znamke?
Podjetja, ki tvorijo E-blagovno znamko ZVEH, se držijo določenih standardov, se osredotočajo na 
svoje stranke in stalno izobražujejo svoje zaposlene. Na ta način izstopajo iz konkurence in se lahko  
z inovativno močjo pomikajo v prihodnost. Kot 64. član zavezništva za kakovost premium partnerjev 
e-blagovne znamke SLV Nemčija podpira trgovino z električnimi svetili z visokokakovostnimi izdelki  
in prvovrstnimi storitvami. Vse prednosti presegajo vse meje in se odražajo v okviru vseh podružnic 
SLV v različnih državah. Veselimo se svoje prihodnje poti.

PAMETNO BIVANJE JE POSTALO REALNOST.
Virtualna e-hiša je digitalno zasnovana hiša ZVEH, v kateri se lahko obiskovalci prek 360-stopinjske optike 
in 3D tehnologije prosto gibljejo in dobijo vpogled v inteligentne tehnologije. Interaktivne info točke zago-
tavljajo informacije o približno 60 izdelkih, ki so jih prispevali partnerji e-blagovne znamke z najrazličnejših 
področij. Posebni poudarki in prvi rezultat premium partnerstva so naše zunanje luči, ki vas pozdravijo na 
dovozu in vhodu.

E-HIŠA

Premium partnerstvo z e-blagovno 
znamko ZVEH se v Nemčiji navezuje 
na podjetje SLV. Vse prednosti se 
odražajo v okviru vseh podružnic 
SLV v različnih državah.
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 KAKOVOST.  
   ZA DOLGOTRAJNO  
  VESELJE NA PROSTEM.

Preverjena visoka kakovost. S 5-letno garancijo.
Z našo ekipo mednarodnega strokovnega osebja zagotavljamo 
kakovost in dodatno vlagamo v razvoj. Od energetske učin-
kovitosti do odpornosti na vse vremenske pogoje: zunanja 
svetila SLV so vedno podvržena strogim preverjanjem v naših 
laboratorijih. Ne ponujamo samo kakovosti, pač pa zanjo tudi 
jamčimo, in to kar 5 let.

• Preverjanje razredov zaščite IP in IK
• Preskus izpostavljenosti v umetno ustvarjenih vremenskih 

pogojih (razpršeni sol in klimatska komora, UV testi) 
• Dolgotrajni preskusi v naravnih pogojih 
• Upoštevanje povratnih informacij naših strank  

pri razvoju izdelkov
• Uporabniku prijazna in trajna namestitev 
• Visokokakovostni montažni material
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Oglato ali okroglo – z njihovimi klasičnimi oblikami in 
elegantnim dizajnom se izdelki ENOLA® stopijo z vsakim 
gradbenim slogom in dizajnom opreme. Zunanje luči je 
mogoče uporabljati precej različno in so že opremljene  
s kotom polovičnega snopa 38°, kar je primerno za zelo 
različne načine uporabe. Dodatni koti polovičnega snopa 
svetlobe in asimetrična leča jih naredijo le še bolj prilagodljive.

MINIMALISTIČEN  
DIZAJN. MAKSIMALNE 
MOŽNOSTI.
Novi reflektorji za nove svetlobne slike.
Pri čistih linijah luči ENOLA® ne sklepajo kompromisov. Različne 
možnosti njihove uporabe samo utrdijo njihovo vsestranskost.  
Zahvaljujoč novim lečam in odsevnikom, ki jih je mogoče kombinirati 
z več svetlobnimi izhodi, je mogoče še več.

ENOLA® SQUARE
UP/DOWN M, WL 
Št. art.: 1003419

Oblikovano za fasade. 
Posredno dvojne stenske luči ENOLA® 
nudijo atmosfersko svetlobo, ki se jo  
lahko prilagaja z enostavnim pritiskom  
na CCT-stikalo (3000/4000 K). Zaščitni 
razred IP65 poskrbi za zagotovljeno  
zunanjo uporabo luči. Zaradi priložene 
montažne plošče s funkcijo Easy to Install 
je vgradnja teh luči hitra in preprosta. 
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Kot polovičnega snopa svetlobe 19°: 
ozek snop svetlobe.
Ozek kot polovičnega snopa 19° ustvarja 
ozek stožec svetlobe, ki je primeren za pou-
darjanje nekaterih poudarkov in za svetlobno 
poudarjanje predmetov na prostem.

Kot s 56°: enakomerna osvetlitev.
Široki kot (56°) ustvarja enakomerno  
osvetlitev večjih površin. Blažja porazdelitev 
svetlobe je idealna za osvetlitev večjih  
površin, kot so določeni vogali ali vhodi v hišo. 

Asimetrični vzorec snopa svetlobe.
Reflektor z asimetrično lečo ponuja to  
prednost, da lahko izhod svetlobe usmerjamo 
in lečo uporabljamo v štirih smereh. To je 
idealno za svetlobni stožec na vhodnih vratih 
ali na vhodu v trgovino, ki npr. sveti ob vsej 
dolžini stene in v smeri naprej.

KAKOVOST | ENOLA®

Polovični kot snopa opisuje kot med dvema  
točkama, pri katerem se svetilnost zmanjša na  
polovico največje vrednosti. Odvisno od velikosti 
kota se spreminja tudi premer svetlobnega stožca. 

Ozek kot v večji meri združuje svetlobo, da posebej 
osvetli določene predmete ali površine. Širši kot pa 
zagotavlja enakomerno osvetlitev istočasno z blažjo 
svetlobo.

KAKO POLOVIČNI KOT SNOPA SVETLOBE VPLIVA NA SAM SNOP OSVETLITVE.

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ leča 19° 
Št. art.: 1003425 + 1005205

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ Reflektor 40°
Št. art.: 1003425 + 1005207

ENOLA® ROUND M, WL
+ asimetrična leča  
Št. art.: 1003423 + 1005206
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DOMA,  
ZUNAJ.
Svetlobo je mogoče načrtovati. Zunaj je  
pomembno zagotoviti dovolj svetlobe za  
osvetlitev poti, obenem pa tudi za raznoliko  
in očarljivo svetlobno atmosfero. A katera  
luč je prava za vas? Strokovnjak za luči  
SLV Lars Heidrich zna povedati več o tem. 

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Na kaj morate paziti pri načrto-
vanju zunanje razsvetljave? 
Koncept razsvetljave je treba vedno 
ustvariti vnaprej in ga temeljiti na pri-
čakovani celotni sliki. Če so bile prve 
rastline že zasejene in elektrini vodi 
niso pravilno nameščeni, je za opti-
malno razsvetljavo morda že prepozno. 
Mnogi tudi pozabijo upoštevati rast 
rastlin na vrtu, ki je sprva videti turo-
ben, a je lahko že v petih do šestih 
letih videti povsem drugače. Vrtljivi 
LED-žarometi kot pri naši stoječi  
luči ESKINA FRAME ponujajo tudi 
možnost fleksibilne razsvetljave.

Kakšen je namen zunanje 
razsvetljave?
Funkcionalnost in estetika gresta  
z roko v roki. Razsvetljava na zasebnih 
vrtovih običajno služi drugačnemu 
namenu kot osvetlitev poti na javnih 
površinah, kjer so pravni predpisi 

najpomembnejši dejavnik. Ko gre 
razsvetljavo fasade, je pomembno 
razumeti in vključiti arhitekturo. Sve-
tilke, kot je naša OUT BEAM FRAME, 
so primerne za izpostavitev posebnih 
poudarkov.

Katere luči so primerne za  
določene vrste uporabe?
Še posebej tiste, ki uprizorijo vzne-
mirljivo mešanico osnovne razsvetljave 
in poudarjene osvetlitve. Če želim  
izpostaviti poudarek, potrebujem 
usmerjeno svetlobo. Vsesmerna 
svetloba ne sme zaslepiti in zmanjšati 
vidnosti tal. Namesto da uporabljate 
manj svetle luči, je bolje uporabiti 
šibkejše luči. Dandanes je čedalje 
večji trend, da se zunanja razsvetljava 
uporablja vedno bolj prilagodljivo:  
tisti, ki želijo zvečer brati na terasi ali 
na vrtu, potrebujejo mobilne lučke, 
primerne za zunanjo uporabo. 

Lars Heidrich
Vodja ekipe zasnove razsvetljave
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KAKOVOST| OUTDOOR

Lahko orodja za oblikovanje 
razsvetljave pomagajo pri izbiri? 
Vsekakor: DIALux je ime vodilnega 
orodja, s katerim je mogoče načrto-
vati in vizualizirati celotne prizore na 
prostem glede na lokacijo svetilke, 
značilnosti sevanja, fotometrične po-
datke in energijske vrednosti. Skoraj 
vse luči SLV lahko v program uvozite 
prek vtičnika, tako da je izbira pravih 
izdelkov otročje lahka tako za načr-
tovalce kot za kupce. 

ESKINA FRAME 45, Pole, single
Št. art.: 1004749

Načrtovanje, ki se izkaže kot učinkovito.
Naša ekipa strokovnjakov vam bo  
z veseljem pomagala pri načrtovanju 
razsvetljave. Veselimo se stika z vami: 
projekte@slv.de
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OUT BEAM FRAME, SP
Št. art.: 1003518

prepričljivo na vseh ravneh.
Stenska in stropna luč OUT BEAM FRAME 
pričara ozek svetlobni trak, ki se popolnoma 
prilega okvirju. Uporablja se lahko na  
oknih, garažnih vratih, vhodih in prehodih, 
ne da bi okolico onesnažil s svetlobo.  
Elegantna in neopazna zaradi svoje  
kompaktne oblike. In z natančnostjo,  
ki prepriča na vseh ravneh.

Lepo je tu zunaj. Poiščite navdih in dovolite, da se vaši 
projekti z visoko kakovostjo in ustreznimi zunanjimi lučmi 
SLV pokažejo v najboljši luči.

SITRA CUBE M, stenska luč
Št. art.: 1005151

Kubistični slog.
Stenske luči SITRA CUBE, ki so zdaj na 
voljo v še več velikostih, zagotavljajo učin-
kovito zunanjo razsvetljavo. Iz aluminija in 
stekla se brez težav stopijo z različnimi 
barvami na katero koli fasado in zunanjo 
steno. Zahvaljujoč zaščiti razreda IP65 je 
poskrbljeno za optimalno zaščito svetil.



21

ESKINA FRAME 75
Pole, double
Št. art.: 1004751

Izjemno fleksibilno, tudi v dizajnu.
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 pri namestitvi nastavite barvno temperaturo 
v razponu od 3000 K do 4000 K. Zahvaljujoč razredu zaščite IP65 je svetilka idealna za zunanjo 
razsvetljavo.

KAKOVOST| OUTDOOR

E-hišo najdete na naslovu  
www.e-haus-online.de

Odkrijte ESKINA FRAME na e-hiši.
Kakšen je videz naše svetilke ESKINA FRAME 
pri osvetlitvi poti, si lahko ogledate v e-hiši 
ZVEH – več o tem najdete na strani 13.
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Premišljene lastnosti za večjo učinkovitost.  
Karseda enostavna in časovno ekonomična namestitev  
naših luči ponuja hitro izvedbo projektov, konstruktivno delo  
in zadovoljne stranke. Tako enostavno je. 

EASY TO  
INSTALL.

Pritrdljiva glava svetilke. 
Pri naši seriji ENOLA® se lahko glava svetilke 
loči od na steno pritrjene montažne plošče. 
Njena prednost: Po pritrditvi glave svetilke na 
montažno ploščo imate obe roki prosti in  
lahko svetilko enostavno privijačite.
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KAKOVOST| EASY TO INSTALL

Varno sestavljanje:
Po električni povezavi prek 
vtičnega konektorja je  
ohišje svetilke preprosto 
pritrjeno na nosilec. 

Še zadnje pritrditve:
Vse kar morate še storiti  
je, da ohišje svetilke  
z enim samim vijakom 
trdno in varno pritrdite  
na montažno ploščo.

Praktičen nosilec: 
Svetilke ENOLA® se  
namestijo na praktičen  
nosilec, na katerega lahko 
enostavno in ciljo namestite 
glavo svetila. 



24

GOOD LIGHT. REVIJA SLV. 

Ravno ožičenje. 
Z vgrajenimi LED trakovi ima  
nova stenska in stropna svetilka  
QUADRULO sodoben in linearen 
videz, ki oddaja posredno svetlobo. 
Zahvaljujoč možnosti ožičenja je  
mogoče hitro in varno namestiti  
več luči.

Varen vhod kabla:
Za enostavno ožičenje sta na osnovni 
plošči svetilke predvidena dva kabelska 
vhoda v obliki 8. 

Vsestransko ožičenje:
Za zagotovitev prekinjenega ožičenja  
ima vzmetni terminal na osnovni plošči 
dve možnosti priključitve.
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KAKOVOST| EASY TO INSTALL

Električna priključitev: 
Povezovalni kabli se lahko 
neposredno priključijo brez 
orodja.

Preprosta povezava: 
Preprosto priključite sklopko 
montažne plošče na vtič 
svetilke – končano!

Kvadratno, praktično, priključitev z vzmetnimi objemkami.
Stenske luči SITRA CUBE v obliki kocke navdušujejo s svojo sodobno preprostostjo. 
Odvisno od uporabe so na voljo s svetlobnimi stožci navzdol ali navzgor (UP/DOWN), 
katerih barvo svetlobe lahko med namestitvijo spremenite s stikalom CCT (3000/4000K). 
In zahvaljujoč priključku vzmetne objemke je to narejeno v kratkem času. 
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VSESTRANSKO DOBRO  
 ZA REPREZENTATIVNE SOBE.

Ko se že v prvem trenutku počutiš dobrodošlega. 
Prvi vtis je pomemben. Za omenjeni poseben ambient je pot-
rebna prava svetloba. To ponuja družina ONE naših luči, kar je 
več kot dobro zaokrožena rešitev ne za hotelsko in gostinsko 
industrijo, temveč tudi za stilsko opremljene bivalne prostore. 
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Naš sodobni vsestranski izdelek: 
kot viseča luč, stenska luč ali kot  
del 3-faznih tirnic izdelki serije  
ONE pritegnejo poglede. Možnost 
zatemnitve DALI, nezahtevno  
vzdrževanje in vzdržnost s pričako-
vano življenjsko dobo več kot 10  
let ponujata brezčasno karizmo.

ONE 60, PD, DALI, up/down
Št. art.: 1004762

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Gor, dol, okrog in okrog. 
Svetila ONE s svojim sodobnim, 
krožnim dizajnom vsakemu okolju 
ponujajo tisto nekaj več. Za  
različico viseče svetilke ni značilna 
samo svetloba, ki sveti navzgor  
in navzdol, temveč tudi svetilka 
DALI, ki ponuja možnost za-
temnitve. CRI >90 poskrbi za 
vrhunsko podajanje barve. Prek 
stikala CCT lahko barvo svetlobe 
hitro prilagodite svojim potrebam 
in željam (3000 / 4000 K). 

BREZ  
OBROČA.



Dvojno obešanje s stilom.
Pri enakih dolžinah kablov na obroč je  
možno obesiti klasično svetilko ONE DOUBLE. 
Za eliptično križanje je mogoče spreminjati 
dolžine kablov.

ONE DOUBLE, PD, DALI, up/down
Št. art.: 1004767

DRUŽINA ONE | INDOOR
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ONE 80, PD, DALI
Št. art.: 1002912

Enostavno lepo.
Potrebujete več premera? Z veseljem: viseča luč družine ONE je na voljo  
v različnih velikostih. Vse sorodne luči se ponašajo z enakimi lastnostmi: 
CRI > 90, stikalo CCT (3000 / 4000 K) in luč DALI z možnostjo zatemnitve. 

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

Trikrat izjemno.
Tudi kot del tria je izjemna. Delavni obliko-
valci razsvetljave lahko zaradi spremenljive 
dolžine kablov ustvarijo prav posebna  
križanja. Seveda so tudi lumni trikratno  
izjemni. 
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DRUŽINA ONE | INDOOR

ONE 40, DALI, stenska luč
Št. art.: 1002915

Okroglo na celotni liniji.
Tudi pri 3-faznih tirnicah 
ONE TRACK pritegne vse 
poglede.
Če želite hkrati nastaviti  
izbrane poudarke, lahko 
poravnavo izvedete v več 
dimenzijah prostora.

ONE 40 TRACK, 3-faz., DALI 
Št. art.: 1004770

Vsestransko prijetno. 
Če na steni zasveti luč ONE, se zdi vse okoli nje nekoliko bolj okroglo.  
To je posledica njenega sijaja, ki se izraža tako skozi svetlobo kot slog. 

Okroglost: S svojim zaokroženim, sodobnim videzom svetilka 
ONE nadgradi vsak prostor. DALI svetloba z zatemnitvijo ustvarja 
prijetno razpoloženjsko vzdušje. Kako izjemno, da so na volje za 
različne vrste uporabe in v različnih velikostih.
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 ZNANJE JE IZJEMNO.  
PRENOS ZNANJA PA  
  JE ŠE TOLIKO BOLJŠI.

Povsem jasno. 
Tu in zdaj vam bomo povedali, kako lahko vi in   vaše stranke 
še bolje doživite svetlobo. Tako imate korist ne samo od naše 
ponudbe, ampak tudi od našega znanja. 

Že veste?  
• Kako lahko svoje izbrane luči konfigurirate na spletu?
• Kaj prinašajo novi energetski razredi?
• Katere raznolike prednosti prinašajo LED-žarnice in nastavki? 
• Kako izberete prave razrede zaščite IP za svojo kopalnico?
• Kateri naravni materiali so trenutno najbolj priljubljeni?

Vse odgovore lahko najdete na naslednjih straneh.
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24° 36°
60°

20° 40°
55°

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

NA SPLET K LUČEM, 
KI JIH ŽELITE.  
S SISTEMOM.
Prava svetilka za vsako zahtevo.
Zahvaljujoč široki izbiri modulov lahko s spletnim konfiguratorjem 
NUMINOS® v samo nekaj korakih izberete primerne reflektorje 
s snopom svetlobe navzgor ali navzdol. 

Na voljo v sedmih različicah 
(68–75 mm do 176–186 mm) 
z visokozmogljivim LED-
modulom s tremi barvami 
svetlobe (2700 K, 3000 K, 
4000 K) in z oceno blešča-
nja (UGR od 16 do 23). 

Na voljo v treh velikostih  
ohišja (65 mm x 155 mm,  
85 mm x 175 mm, 100 mm x 
203 mm) z visokozmogljivim 
LED modulom s tremi barva-
mi svetlobe (2700 K, 3000 K, 
4000 K). 

Možnost izbire reflektorjev 
s polovičnimi koti snopa – 
20°, 40° ali 55°.

Možnost izbire leč s polo-
vičnim kotom snopa – 24°, 
36° ali 60°.

Zaradi vgrajenih LED  
gonilnikov (stopenjska 
zatemnitev, DALI) so vsi 
reflektorji primerni za  
neposredni priklop na  
230-V omrežno napetost.

Kot dodatki so na voljo raz-
lični filtri z učinkom (motno/
prizmatično/eliptično/satje).

Vidni zaključni okrasni obroč 
v beli, črni ali krom barvi.

DOWNLIGHTS (NAVZDOL USMERJENE SVETILKE)

NUMINOS® Navzdol usmerjene svetilke Downlights NUMINOS® so 
na voljo v fiksni ali vrtljivi različici (4x fiksno in 3x vrtljiva in nagibna).

SPOTLIGHTS (REFLEKTORJI)

NUMINOS® Reflektorji so na voljo kot vrtljivi ali fiksni stropni  
reflektorji, viseče svetilke in kot reflektorji za 3-fazne sisteme tirnic.
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Sistematično do cilja. 
SLV NUMINOS® Vse to vam ponudi spletni konfigurator.

Ne glede na to, ali gre za luči Spotlight ali Downlight vam naš spletni konfigurator hitro ponudi želeno rešitev. Če se pojavi 
kakšna nejasnost, lahko prek informacijskih simbolov hitro najdete ustrezna pojasnila. Za vizualni predogled lahko izbirate 
med podrobnim in prostorskim pogledom.

Želite svoje izbrane luči zdaj konfigurirati? 
Nadaljujte tukaj do SLV NUMINOS® Spletni konfigurator: 

www.numinos.SLV.com

Če si želite ogledati nazorni posnetek, kako 
enostavna je konfiguracija svetil NUMINOS®, 
me poskenirajte.Svetila, ki so na voljo za 
konfiguriranje.
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BOLJ JASNO  
PO RAZREDIH.
Nič več zmede ... Od septembra 2021 stopijo  
v veljavo nova pravila glede energetske učinkovitosti 
in njenega označevanja. Zadevajo svetlobne vire, kot 
so LED moduli ali svetilke, vendar ne več na svetilke. 
Svetilka z odstranljivim virom svetlobe se imenuje 
»okoliški izdelek«. S tem se ne poveča zgolj razumlji-
vost, temveč omogoča tudi preglednejše odločitve  
o nakupu.

Prihodnji trajnostni energetski razredi.
Z novimi pravili se spekter možnih razredov energijske 
učinkovitosti spremeni v A, B, C, D, E, F in G. Da bi za-
gotovili trajnost razvrščanja, so zahteve oblikovane tako, 
da bpdo višji razredi (od C do A ) dosegljivi šele v priho-
dnosti. V skladu s tem svetilka, ki je bila prej ocenjena  
z A ++ ali A +++, samodejno ne prejme ocene A.

Zasnova energetskih nalepk pa je v bistvu enaka.  
Novost je, da so prikazani energetski razredi enotni za 
vse izdelke, ki spadajo v okvirno uredbo 1369/2017/EU. 
Poleg tega je na nalepki prikazana QR koda, ki se nana-
ša na javni del baze podatkov EPREL, v kateri so tudi 
izdelki SLV.

Oznaka za svetilke  
in luči

Za svetilke oznake niso  
več potrebne

Do 28. februarja 2023 mora 
biti zaključena uporaba 

novih oznak.

Uporaba nove  
razporeditve
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Lichtquelle EEK
Lichtquelle 1
(z.B. Spot)

3000K

Lichtquelle 2
(z.B. Up)

3000K

Lichtquelle 3
(z.B. Down)

4000K

Lichtquelle 4
(z.B. Variante)

2700K-3000K

POVSEM JASNO! | ENERGETSKI RAZREDI

Nove oznake v katalogu BIG WHITE® 22. 
SLV je dolžen uporabljati tudi nove nalepke. Da boste na tekočem z novimi energetskimi razredi in da 
boste izbrali prave svetilke zase, bomo poskrbeli mi – v prihajajočem katalogu BIG WHITE® 22 so novi 
energetski razredi že navedeni.
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LED ALI NASTAVEK  
ZA LUČ?
Povsod obstajajo kakšne prednosti in slabosti. Na koncu pa ostane 
le še vprašanje stila. Čas je za izobraževanje kupcev ali predstavitev iste 
svetilke v obeh različicah.

QUADRULO SENSOR
WL, E27
Št. art.: 1002402

Klasično in fleksibilno. 
Tisti, ki imajo raje klasičen slog, ne bodo s stensko  
svetilko QUADRULO SENSOR le sprejeli odlične  
odločitve, temveč bodo lahko s pomočjo vtičnice  
E27 uporabljali tudi pametne svetilke. Integrirani  
senzor javi vsakršno gibanje. 

Kaj pa prepričanja, ki so globoko zasidrana v nas?
Skrb, ki se pogosto omenja, je, da je treba, če je trajno 
nameščen LED svetlobni vir okvarjen, zamenjati celotno 
svetilko. To napačno prepričanje lahko ovržemo, saj  
lahko vir svetlobe v skoraj vseh svetilkah SLV zamenjajo 
in popravijo strokovnjaki. 

Tudi izračunana življenjska doba ni argument, saj  
50.000 ur v zasebnih zaprtih prostorih s triurno  
osvetlitvijo na dan ustreza približno 50 letom. Zunaj  
LED sveti šest ur na dan približno 25 let.
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QUADRULO
Stenska luč
Št. art.: 1005201

Moderen stil čistih linij.
Nova QUADRULO je s svojo sodobno zasnovo ena  
najelegantnejših stenskih luči v svojem razredu.  
Vgrajeni LED trakovi ustvarjajo posredno svetlobo  
z barvno temperaturo 3000K.

POVSEM JASNO. | LED ALI NASTAVEK ZA LUČ?
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MAGANDA, stenska luč
Št. art.: 1004971
IP44

Lepo in varno. 
Električni tok in vlaga si ne gresta z roko v roki. Da osvetlitev v sodobnih 
oazah dobrega počutja ne bo le funkcionalna in sproščujoča, ampak tudi 
varna, je treba izbrati ustrezni razred zaščite IP glede na področje uporabe.

Kaj pomeni IP?
Okrajšava IP pomeni mednarodna zaščita (ang. International Protection).  
V angleško govorečem svetu se uporablja tudi izraz zaščita pred vdorom. 
Standardizirana koda IP na primer s prvo številko označuje zaščito pred 
tujki in stiki, druga številka pa opisuje neprepustnost za vodo in vlago. 
Slednje je zelo pomembno pri uporabi svetil v kopalnici. 

ZAŠČITA ZA  
KOPALNIŠKE LUČI.
Izkusite svetlobo povsem varno. Z notranjimi lučmi SLV in ustreznim 
načinom zaščite IP za ustrezno območje to ne predstavlja nobenega 
problema. 

IP 6 5
International Protection

brez zaščite 0 0 brez zaščite

zaščita pred dostopom s pritiskom z roko  
(premer > 50 mm) 1 1 Zaščita pred navpično padajočo kapljajočo vodo

zaščita pred dostopom s prstom  
(premer > 12 mm) 2 2 Zaščita pred padajočo kapljajočo vodo,  

ko je ohišje nagnjeno do 15°

zaščita pred dostopom z orodjem  
(premer > 2,5 mm) 3 3 Zaščita pred padajočo razpršeno vodo do  

60° od navpičnice

zaščita pred dostopom z žico
(premer > 1 mm) 4 4 Zaščita pred brizganjem vode z vseh strani

popolna zaščita pred stikom
(zaščita pred prašnimi delci v škodljivih količinah) 5 5 Zaščita pred vodnimi curki (šoba) iz katerega  

koli kota

popolna zaščita pred stikom
(zašita pred prašnimi delci) 6 6 Zaščita pred močnimi vodnimi curki

7 Zaščita pred začasnim potopom v tekočino

8 Zaščita pred dolgotrajnejšim potopom v tekočino
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IP X7

IP X4

IP X5

POVSEM JASNO. | RAZRED IP

Stenska luč TRUKKO,  
pravokotna
Št. art.: 1004730
IP44

DASAR® 920, vgradna svetilka
Št. art.: 233500
IP67

POWER TRAIL-LITE® okrogla
Št. art.: 228332
IP67

POWER TRAIL-LITE® kvadratna
Št. art.: 228342
IP67

VARU, vgradna svetilka, QPAR51
Št. art.: 1001931 
IP65

Svetilke v območju do 0,6 m okoli kopalne 
kadi, tuša ali umivalnika bi morale imeti vsaj 
zaščito pred brizganjem vode z zaščitnim 
razredom IP44.

Obeme so z zaščito IP54 svetilke zaščitene 
tudi pred prašnimi delci. 

Razred zaščite IP65 je ide-
alen do višine 2,25 m okoli 
tuša / kadi – to pomeni, da 
so luči optimalno zaščitene 
pred vodnimi curki iz kate-
rega koli kota in so odporne 
na prah. 

GRAZIA IP FLEXSTRIP
Št. art.: 1004735
IP54

Da ostanejo vodotesne, če so začasno potopljene, 
morajo imeti luči v neposrednem območju prhe ali kadi 
zaščitni razred 67.
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RUSTY® UP/DOWN
stenska svetilka, okrogla
Št. art.: 1004651

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Enostavno brezčasna rjasta barva.
Tudi minljivost ima svoj čar. Z različicami 
RUSTY, ki so na voljo kot talne in stenske 
svetilke, se izraža v dejstvu, da postane 
videz rustikalne rje bolj edinstven v prav 
vsakem vremenu. Za to se gre zahvaliti 
posebej obdelanemu FeCSi jeklu, ki  
hkrati ščiti notranjost unikatnih predmetov 
pred korozijo. Svetilka se ne mora starati 
bolj naravno in lepše.

Klasične oblike naravne obdelave. Tako v zaprtih prostorih kot  
na prostem so v trendu nenavadni in predvsem naravni materiali,  
ki se toliko bolj gladko zlijejo z okolico. 

BACK TO  
NATURE.

Lepo in obstojno kot basalt. 
Kaj sploh je bolj prvinsko kot basalt? Material, ki  
dobesedno požene neposredno iz zemlje, predstavlja 
neponovljiv kontrast: uničujoča moč magme je  
v nasprotju z ustvarjalno močjo njene trdne oblike. Le 
tako bi lahko basalt postal najbolj razširjeni kamninski 
element. Na kopnem in pod vodo, na Luni in celo Marsu. 
In zdaj tudi na vrtu in v naravno oblikovani notranjosti. 

Funkcionalna luč. A naravna.
Ljudje, ki delajo s svetlobo, so soočeni z dejstvom, da 
svetlobe ne uporabljajo le funkcionalno. Svetloba je  
oblikovalski element, ki predstavlja pomemben kamenček 
v mozaiku celotnega koncepta. Svetilke iz naravnega 
materiala so v marsičem bogastvo tako za notranje kot 
zunanje površine. Ne glede na to, ali gre za naravni kamen, 
filigransko steklo s popolnoma novim videzom, les ali 
celo pokvarljivo rjo – naravno je povsem v trendu.
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FLATT SENSOR, stenska luč
Št. art.: 1002955

POVSEM JASNO. | LASTNOSTI MATERIALA

Kamen in steklo v popolni  
harmoniji. 
LISENNE uvaja basalt v zunanja  
območja, medtem ko viseče luči  
ponujajo svetlobne poudarke  
v notranjosti. Naravni kamen tvori 
trdno podlago, ki se ujema s filigran-
skim steklenim senčnikom. S svojim 
videzom dimljenega stekla spominja 
na čase sveč in ognja. Temelji na  
najsodobnejši tehnologiji: zaradi 
vgrajene vtičnice E27 je svetilka  
primerna za različne vrste LED  
svetlobnih virov.

Les ne bo, les enostavno je.
Medtem ko za basalt in rjo traja kar precej časa, preden 
se razvijeta, je les že tisto, kar je v svojem izvoru: ne 
samo po videzu, ampak tudi po občutku in vonju, je  
simbol naravnosti. Naša serija FLATT se lesu poklanja  
z notranjo površino v videzu lesa. Serija FLATT, ki jo  
uokvirja ravno aluminijasto ohišje, ustvarja posredno 
svetlobo, ki ustvarja minimalistično, sodobno in naravno 
vzdušje v vsakem okolju. 

Naravno in bogato z različicami.
Če želite v svoje projekte vnesti naravne elemente, se vam ni 
potrebno pri svetlobnem materialu in načrtovanju razsvetljave 
popolnoma zanesti samo na naravo. SLV luči so na voljo  
v številnih različicah in velikostih.

LISENNE PD, E27
Št. art.: 155714
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Ste projekt z lučmi SLV uspešno zaključili? Sporočite nam, kako je 
projekt potekel. Z veseljem s fotografijami in podrobnimi informacijami 
v ozadju: references@slv.de
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DOBRA OSVETLITEV  
  ZA PROJEKTE.  
 ZA PROJEKTE V SREDIŠČU  
  POZORNOSTI.

Uresničiti ideje. Z našo podporo.
Vsak projekt je edinstven. A vsak projekt potrebuje dobro 
osvetlitev. Pri SLV boste vedno našli pravo rešitev – tudi za 
nenavadne ideje. Ne glede na to, ali gre za hotelsko industrijo, 
gastronomijo, trgovine, javne ustanove ali zasebne zgradbe – 
med načrtovanjem so vam naši strokovnjaki za razsvetljavo  
s svojim znanjem na voljo.
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Rustikalna prijetnost v sveži luči. Rügen je največji in morda  
tudi najlepši otok v Nemčiji. Na vzhodni obali, v kraju Prorer Wiek,  
se nahaja arhitekturna posebnost, ki je nastala iz nekdanjega  
počitniškega kompleksa KdF Seebad Rügen. Brunarice »Mariandl 
am Meer« so sedaj vključene v Blok IV, ki je bil preoblikovan in ga  
je spet mogoče uporabljati, del visokokontrastnega koncepta pa  
je tudi svetloba, ki jo zagotavlja SLV.

BRUNARICE PRORA,  
MARIANDL AM MEER.

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 
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Ozračje za dobro počutje  
v kombinaciji z moderno  
osvetlitvijo. 
Koncept oblikovanja in razsvetljave 
pride v poštev že v preddverju: 
moderna in elegantna osnovna 
osvetlitev daje visokokakovostnim 
naravnim materialom opreme  
subtilen učinek. Rastline v delih 
prostorov služijo kot strukturni  
elementi in so uokvirjene z LED 
trakovi, ki oddajajo tudi posredno 
svetlobo. 

PROJEKTI | HORECA

Mešanica morskega zraka in alpske lepote.
Počitniški kompleks »Mariandl am Meer«,  
ki so ga ob vznožju Alp realizirali trije Bavarci, 
velja za najsevernejše alpsko letovišče  
v Nemčiji. Spretno kombinira rustikalno  
udobje s svežim zrakom Baltskega morja.  
Gostje s pogledom na morje in v 128 velikih 
 in majhnih brunaricah neizmerno uživajo. 
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Že v osnovi prilagodljivo.
Reflektorji AVO v brunaricah ustvarijo 
prijetno razsvetljavo. Služijo tudi kot  
vizualni vodiči, ko poudarjajo najpo-
membnejše elemente. Zaradi prostega 
vrtenja in gibljivosti na pogonski tirnici 
se lahko poravnava kadar koli prilago-
dljivo spremeni.

AVO TRACK, 3-faz., QPAR51
Št. art.: 152640

Svetloba predstavlja dobrodošlico in ustvarja ambient.  
Za brunarice velja, da ne le izžarevajo udobja, saj imajo preddverje,  
zunanji in wellness prostori koristi tudi od koncepta osvetlitve,  
ki ponuja močne poudarke. 

Lepše spanje in boljše branje.
Po dnevnih počitnicah vas prijetni spalni 
prostori vabijo k sprostitvi. Stenske luči 
PHELIA ponujajo ustrezno svetlobo pono-
či, za branje pa takšno, da se ne blešči. 
Naš KARPO MAGN to ponuja še bolj  
prilagodljivo zaradi prosto nastavljive luči 
na magnetnem nastavku. 

KARPO MAGN
CW, single, PHASE
Št. art.: 1004706
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Prorer Wiek je največji zaliv v Balt-
skem morju v Rügenu in se razteza 
od polotoka Jasmund na severu 
do gozdnega območja Granitz pri 
Binzu. Sanjska naravna kulisa  
z neposrednim dostopom do  
narave, zaradi česar je v tridesetih 
letih 20. stoletja v okrožju Prora  
v Binzu nastal počitniški kompleks 
„KdF Seebad Rügen“. Temeljni 
kamen stavbe, ki ga je zasnoval 
arhitekt Clemens Klotz, je bil  
postavljen 2. maja 1936. Od leta 

1949 je ogromen kompleks prev-
zela in razširila Narodna ljudska 
vojska (NVA) NDR. Mesto je ostalo 
omejeno vojaško območje do  
leta 1991. Danes in skoraj 85 let 
po postavitvi prvega temeljnega  
kamna je na tem mestu vidna 
raznolika mešanica hotelskega, 
gastronomskega, stanovanjskega 
in komercialnega sektorja, zaradi 
česar je Prora nov priljubljeni kraj 
počitka na območju Rügna. 

PRORA: KOLOSALNI DEL ZGODOVINE. 

PROJEKTI | HORECA

Svetloba, ki krepi dušo. 
Na 750 metrov2 velikem  
območju wellnessa z notra-
njim in zunanjim bazenom, 
savno in parno kopeljo kaj 
drugega kot sprostitev res 
ne pride v poštev! Stenska 
luč THEO UP / DOWN ne 
da samo ponuja vznemirljive, 
posredne svetlobne pou-
darke, temveč tudi zagota-
vlja potrebno orientacijo in 
varnost skozi osvetlitev. 

Enostavno obesite. 
V odprtem dnevnem in  
jedilnem prostoru stožčaste 
viseče luči PHELIA ustvarjajo 
toplo belo in prijetno  
svetlobo. Idealno za prijetno 
pogostitev in preživljenja 
dneva. 

PHELIA 25, PD, E27
Št. art.: 1002949

Diskretna osvetlitev poti. 
Luči QUADRASYL iz aluminija 
kažejo pot posredno, vsekakor 
pa tako, da se lahko gostje 
varno gibajo po zunanjih  
površinah. S kompletom  
betonskih sidr, ki je vključen  
v dobavo, se ne samo hitro 
namestijo, temveč tudi  
primerno zaščitijo. 

QUADRASYL 75, Pole, TCR-TSE
Št. art.: 232295

THEO UP/DOWN stenska luč, QPAR51
Št. art.: 229535
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Schurr – DIE BADGESTALTER GmbH
Kot nemško-avstrijska skupina DIE BADGESTALTER pomagamo  
več kot 130 neodvisnim podjetjem z vsem, kar je potrebno od prvega 
načrtovanja do zadnjih potankosti. To velja tudi za podjetje Schurr  
iz Dettingena unter Tecka, kjer osvetlitev SLV v razstavnem salonu  
pripomore k individualnemu navdihu.

NUMINOS® L
3-faz., PHASE
Št. art.: 1004275

Osredotočite se na vlažne oaze. 
Reflektor STRUCTEC odlično poudarja podrobnosti zasnove kopalnice.  
Z ustreznim adapterjem jo je mogoče vgraditi v trifazni visokonapetostni 
sistem tokovnih tirnic DALI in je opremljena z visoko zmogljivim modulom 
COB LED. To velja tudi za reflektor NUMINOS® pri katerem bo v prihodnje 
še večji poudarek na njegovi gibljivosti. 

Zaščitni razredi IP za kopalnice? 
Bi radi vedeli, kateri razred zaščite IP  
je prava izbira za kopalnice?  
Na straneh 40–41 lahko izveste več.
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PROJEKTI | TRGOVINA

SIGHT TRACK
3-fazn.
Št. art.: 1001289

Dobro osvetlitev iz smeri tal.
Včasih je pomembno to, da svetlobni vir oziroma luč ne 
pritegne preveč pozornosti. Viseča luč SIGHT TRACK 
ponuja homogeno osnovno osvetlitev, ki bo zagotovljena 
s sistemom SIGHT TRACK, 3-faz., ki bo deležen poso-
dobitve celotne visokonapetostne tirnice.

LIGHT EYE® 150
3-faz., PD, QPAR111
Št. art.: 1000709

Wellness, idealen za druženje.
Sferična viseča svetilka LIGHT EYE iz jekla in kabla  
s prevleko s tekstilom ustvarja popoln ambient ob  
umivalniku, in ki ga je treba prikazati v razstavnem salonu. 
Zahvaljujoč pritrditvi na tirnice je mogoče neposredno 
oddajanje svetlobe znova in znova usmeriti. 
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ENOSTAVNO VSESTRANSKO. 
   OBENEM PA RAZNOLIKO.

Prava svetilka za vsako zahtevo.
Zunanje, notranje, še posebej trajnostne, s sistemom, 
novimi odsevniki, pravimi vrstami zaščite iz naravnih 
materialov in še veliko več: luči SLV ponujajo raznolikost 
za številna področja uporabe. Odkrijte vse možnosti! 
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Material: plastika
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3300lm
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2700K
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24° 10
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IP 65 IK04 280° 150
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najv. 7W1xGU10
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NUMINOS® XL
DL

Stran 11

STRAN 8–9

STRANI 10-11

SAMRINA
SP, single, GU10

NUMINOS® MOVE M
DL

LED
GU10

Stran 9 Stran 9

Stran 11

1050 mA 
Poraba energije: 37,4 W
Material: aluminij / polikarbonat (PC)
Ø/D: 16/10,8 cm
Vgradne mere: Ø/G: 14,5/11,5 cm
brez gonilnika

Različica Št. art.

3300 lm | 2700 K | CRI90
črna matirana 1003985

500 mA 
Poraba energije: 17,5 W
Material: aluminij / polikarbonat (PC)
Ø/V: 13,5/9 cm
Vgradne mere: Ø/G: 12/10 cm
brez gonilnika

Različica Št. art.

1460 lm | 2700 K | CRI90
črna matirana 1003553

220-240V ~50/60Hz
Material: plastika / steklo
D/Š/V: 11,5/10/13 cm

Vsebuje reciklirane materiale Vsebuje reciklirane materiale

Različica Št. art.

GU10
črna 1004757

Različica Št. art.

2700 K 1004972
3000 K 1004973
4000 K 1004974

Svetlobni tok 300 lm
Tok svetilke 0,035 A
Najv. moč svetlobe 400 cd
Indeks barvnega upodabljanja 80
Moč 4 W
Poraba energije/1000 h 4 kWh
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KAZALO IZDELKOV

Vse izdelke s cenami najdete na naslovu slv.com  
ter v aktualnem SLV glavnem katalogu BIG WHITE®.
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CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED
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ENOLA® SQUARE M
WL, single

ENOLA® ROUND M
WL, single

ENOLA® ROUND M UP/DOWN
Stenska luč

Stran 16Stran 16

ENOLA® SQUARE M UP/DOWN
Stenska luč

ENOLA® ROUND M
CL

STRAN 16–17

ENOLA® SQUARE M
CL

120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Zmogljivost sistema: 19 W
Material: aluminij / steklo
Š/V/G: 10/23/15 cm

Različica Št. art.

1480/1680 lm | 3000/4000 K | CRI90
matirana antracitna 1003419

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Zmogljivost sistema: 10 W
Material: aluminij / steklo
Ø/V: 10/12,5 cm

Različica Št. art.

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI90
matirana antracitna 1003427

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Zmogljivost sistema: 10 W
Material: aluminij / steklo
D/Š/V: 10/10/12,5 cm

Različica Št. art.

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI90
matirana antracitna 1003421

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Zmogljivost sistema: 10 W
Material: aluminij / steklo
Š/V/G: 10/16/15 cm

Različica Št. art.

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI90
matirana antracitna 1003417

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Zmogljivost sistema: 10 W
Material: aluminij / steklo
Š/V/G: 10/16/15 cm

Različica Št. art.

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI90
matirana antracitna 1003423

120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Zmogljivost sistema: 19 W
Material: aluminij / steklo
Š/V/G: 10/23/15 cm

Različica Št. art.

1480/1680 lm | 3000/4000 K | CRI90
matirana antracitna 1003425
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KAZALO IZDELKOV

Vse izdelka s cenami najdete na naslovu slv.com  
ter v aktualnem SLV glavnem katalogu BIG WHITE®.

ENOLA® M
Acc. Leča 19° 

ENOLA® M
Acc. Reflektor 56°

ENOLA® M
Acc. Asimetrična leča

Stran 17 Stran 17 Stran 17

STRAN 16–17

Material: jeklo / polikarbonat (PC)
V: 3,8 cm

Material: polikarbonat (PC)
V: 4 cm

Material: jeklo / polikarbonat (PC)
V: 3 cm

Različica Št. art.

črna 1005205

Različica Št. art.

krom 1005207

Različica Št. art.

črna 1005206

dobavljivo od junija 2021 dobavljivo od junija 2021 dobavljivo od junija 2021
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CRI 
80

CRI 
80

60lm
I

I 
3000K

1100lm
I

/ 1200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

2200lm
I

/ 2400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

580lm
I

/ 620lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

2700lm
I

/ 2800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1600lm
I

/ 1700lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

CRI 
80

CRI 
80

LED

IP 55 IK03 L70B50 10

LED

IP 65 95 L70B50 320°

LED

IP 65 95° 95° L70B50 320°/ 
320°

IP 44 IK05 105 L70B50 IP 44 IK05 105° 105° L70B50IP 44 IK05 95° 95° L70B50
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OUT-BEAM FRAME
SP

SITRA S
WL, single, kotna

SITRA L
WL, up/down, kotna

SITRA M
WL, up/down, kotna

Stran 20

Stran 20

ESKINA FRAME 45/75
Pole, single

Stran 19

STRAN 18–21

ESKINA FRAME 75
Pole, double

Stran 21

100–277 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Zmogljivost sistema: 3,5 W
Material: aluminij / akril
D/Š/V: 17,3/8,5/6,7 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Zmogljivost sistema: 6,2 W
Material: aluminij / steklo
Š/V/G: 11,8/11/8,4 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Zmogljivost sistema: 24 W
Material: aluminij / steklo
Š/V/G: 30/11/8,4 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Zmogljivost sistema: 14 W
Material: aluminij / steklo
Š/V/G: 20/11/8,4 cm

Različica Št. art.

60 lm | 3000 K | CRI90
matirana antracitna 1003518

60 lm | 3000 K | CRI90
matirana bela 1003519

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Zmogljivost sistema: 15 W
Material: aluminij
D/Š: 11,5/7,3 cm

Različica Št. art.

V: 45 cm | 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana antracitna 1004749

V: 75 cm | 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana antracitna 1004750

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Zmogljivost sistema: 27 W
Material: aluminij
D/Š/V: 11,5/7,3/75 cm

Različica Št. art.

Reflektor 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI80
Reflektor 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI80

matirana antracitna 1004751

Različica Št. art.

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana antracitna 1005148

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana bela 1005149

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI80
Matirana rjasta 1005150

Različica Št. art.

2700/2800 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana antracitna 1005155

2700/2800 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana bela 1005156

2700/2800 lm | 3000/4000 K | CRI80
Matirana rjasta 1005157

Različica Št. art.

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana antracitna 1005151

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana bela 1005153

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80
Matirana rjasta 1005154

dobavljivo od julija 2021
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3900lm
I

/ 4200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

820lm
I

/ 830lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

CRI 
90

1230lm
I

/ 1270lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

CRI 
90

2100lm
I

/ 2120lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

Dali Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 300

KAZALO IZDELKOV

Vse izdelka s cenami najdete na naslovu slv.com  
ter v aktualnem SLV glavnem katalogu BIG WHITE®.

ONE TRIPLE
PD, DALI

Stran 30

STRAN 28-31

ONE 60
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

Stran 29

ONE 60
PD, DALI, up/down

Stran 28

ONE 80
PD, DALI, up/down

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA 
Zmogljivost sistema: 65 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/D: 80/3 cm

Različica Št. art.

3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI80
črna matirana 1002913

3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana bela 1002914

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA 
Zmogljivost sistema: 35 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/D: 60/4,5 cm

Različica Št. art.

1230/1270 lm | 2700/3000 K | CRI90
črna matirana 1004765

1230/1270 lm | 2700/3000 K | CRI90
matirana bela 1004766

220–240 V ~50/60 Hz | 1400 mA 
Zmogljivost sistema: 55 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/D: 80/4,5 cm

Različica Št. art.

2100/2120 lm | 3000/4000 K | CRI90
črna matirana 1004767

2100/2120 lm | 3000/4000 K | CRI90
matirana bela 1004768

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Zmogljivost sistema: 24 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/D: 60/4,5 cm

Različica Št. art.

820/830 lm | 2700/3000 K | CRI90
črna matirana 1004759

820/830 lm | 2700/3000 K | CRI90
matirana bela 1004760

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Zmogljivost sistema: 25 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/D: 60/4,5 cm

Različica Št. art.

800/820 lm | 3000/4000 K | CRI90
črna matirana 1004761

800/820 lm | 3000/4000 K | CRI90
matirana bela 1004762

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Zmogljivost sistema: 25 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/D: 60/4,5 cm

Različica Št. art.

1230/1270 lm | 3000/4000 K | CRI90
črna matirana 1004763

1230/1270 lm | 3000/4000 K | CRI90
matirana bela 1004764
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I
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I
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I
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I 
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80

CRI 
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I
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I
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I 
4000K
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I
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I

I 
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I 
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I
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I 
4000K

CRI 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I
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Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50

LED

IP 20 L70B50

Dali Dali

LED

170 340° 100°

LED

170 340° 100°
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ONE 40
WL, DALI

ONE 60
WL, DALI

Stran 31

ONE 40 TRACK
3-fazna, DALI

ONE 60 TRACK
3-fazna, DALI

Stran 31

ONE 60
PD, DALI

ONE 80
PD, DALI

Stran 30

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Zmogljivost sistema: 25 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/G: 60/8 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Zmogljivost sistema: 15,2 W
Material: aluminij
Ø/G: 40/10,5 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Zmogljivost sistema: 15,2 W
Material: aluminij
Ø/G: 60/10,5 cm

Različica Št. art.

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
črna matirana 1002918

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana bela 1002919

Različica Št. art.

650 lm | 3000 K | CRI80
črna matirana 1004769

650 lm | 3000 K | CRI80
matirana bela 1004770

Različica Št. art.

670 lm | 4000 K | CRI90
črna matirana 1004771

670 lm | 4000 K | CRI90
matirana bela 1004772

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Zmogljivost sistema: 14 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/G: 40/7,5 cm

Različica Št. art.

720/770 lm | 3000/4000 K | CRI80
črna matirana 1002915

720/770 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana bela 1002917

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Zmogljivost sistema: 25 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/D: 60/3 cm

Različica Št. art.

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
črna matirana 1002909

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana bela 1002910

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA 
Zmogljivost sistema: 25 W
Material: aluminij / jeklo
Ø/D: 80/3 cm

Različica Št. art.

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
črna matirana 1002911

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana bela 1002912
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IP 44

1xE27 najv. 15W

IP 44

1xE27 najv. 15W

270lm
I

I 
3000K

230lm
I

I 
3000K

CRI 
80

CRI 
80

LED

IP 55 L70B50 20

LED

IP 55 L70B50 20

STRAN 38-39

QUADRULO SENSOR
WL, E27

QUADRULO
Stenska luč

QUADRULO
CL

Stran 38

Stran 39

QUADRULO
WL, E27

230 V ~50 Hz
Material: aluminij / steklo
Š/V/G: 14/29/16 cm

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Zmogljivost sistema: 8 W
Material: aluminij / akril
Š/V/G: 12,5/25/13 cm

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Zmogljivost sistema: 8 W
Material: aluminij / akril
D/Š/V: 14/14/13 cm

230 V ~50 Hz
Material: aluminij / steklo
Š/V/G: 14/29/16 cm

Različica Št. art.

E27
matirana antracitna 1002402

Različica Št. art.

270 lm | 3000 K | CRI80
matirana antracitna 1005201

Različica Št. art.

230 lm | 3000 K | CRI80
matirana antracitna 1005202

Različica Št. art.

E27
matirana antracitna 1002403

KAZALO IZDELKOV

Vse izdelka s cenami najdete na naslovu slv.com  
ter v aktualnem SLV glavnem katalogu BIG WHITE®.

dobavljivo od junija 2021dobavljivo od junija 2021
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1080lm
I

/ 1290lm
I

/ 1250lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

CRI 
90

1270lm
I

/ 1260lm
I

/ 1260lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

CRI 
90

45.4lm
I

/ 48lm
I

/ 51lm
I

I 
2700K /

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

1xGU10 najv. 5W

IP 44 IK02 115 L70B50 90° IP 44 115 IP 44 115

IP 20/65 IK02 IP 54

3350lm
I

I 
3000K

CRI 
90

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

STRAN 40-41

TRUKKO
WL, pravokotna

TRUKKO
stenska svetilka, okrogla

MAGANDA
Stenska luč

VARU
EL, QPAR51

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24 V

Stran 41 Stran 41

Stran 40 Stran 41

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminij / steklo
Ø/V: 10/8 cm
Vgradne mere - globina: 8 cm

Število LED na meter: 70
Razmik med LED-žarnicami: 1,4 cm
Ločljivo na vsakih 10 cm
minimalni polmer upogibanja: 3 cm
D/Š/V: 500/1,2/0,4 cm
Vklj. z dvema končnima kapicama in materialom 
za pritrditev

Različica Št. art.

GU10
črna matirana 1001930

GU10
matirana bela 1001931

Različica Št. art.

3350 lm | 3000 K | CRI90 1004735

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Zmogljivost sistema: 25 W
Material: steklo / plastika
Š/V/G: 60/80/2,8 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Zmogljivost sistema: 25 W
Material: steklo / plastika
Ø/G: 60/2,8 cm

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V 
Zmogljivost sistema: 4,8 W
Material: jeklo / steklo
Ø/D: 21,6/36 cm

Različica Št. art.

1080/1290/1250 lm | 3000/4000/6500 K | CRI90
srebrna 1004730

Različica Št. art.

1270/1260/1260 lm | 3000/4000/6500 K | CRI90
srebrna 1004731

Različica Št. art.

45,4/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | CRI90
srebrna 1004971
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IP 67 IK08 40 L70B50 150 1 t

45lm
I

I 
3000K

45lm
I

I 
3000K

360lm
I

I 
3000K

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
80

LED

IP 67 60° 200 3000h

LED

IP 67 60° 200 3000h

POWER TRAIL-LITE®

Vgradna svetilka, okrogla
POWER TRAIL-LITE®

Vgradna svetilka, kvadratna
DASAR® 920
Vgradna svetilka

Stran 41 Stran 41 Stran 41

350 mA 
Poraba energije: 1 W
Material: legirano jeklo 316 / steklo
Ø: 4,1 cm
Vgradne mere - globina: 9 cm
brez gonilnika

350 mA 
Poraba energije: 1 W
Material: legirano jeklo 316 / steklo
Š/V/G: 4,7/4,7/4,7 cm
Vgradne mere: Ø/G: 4/9 cm
brez gonilnika

12-24 V
Poraba energije: 7 W
Material: legirano jeklo 316 / steklo
Ø: 9,2 cm
Vgradne mere: Ø/G: 8,2/10,2 cm
brez napajalnika

Različica Št. art.

45 lm | 3000 K | CRI90
legirano jeklo 228332

Različica Št. art.

45 lm | 3000 K | CRI90
legirano jeklo 228342

Različica Št. art.

360 lm | 3000 K | CRI80
legirano jeklo 233500

KAZALO IZDELKOV

Vse izdelka s cenami najdete na naslovu slv.com  
ter v aktualnem SLV glavnem katalogu BIG WHITE®.
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516lm
I

/ 525lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

544lm
I

/ 548lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80 1xE27 najv. 23W

1xE27 najv. 23W

600lm
I

/ 600lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

400lm
I

/ 400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

IP 54 IK03 L70B50 IP 65 IK03 L70B50IP 20

IP 20 180

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

STRAN 42–43

RUSTY© UP/DOWN
stenska svetilka, okrogla

Stran 42

RUSTY© UP/DOWN
stenska svetilka, kvadratna

LISENNE
PD, E27

Stran 43

LISENNE
WL, E27

Stran 43

FLATT SENSOR
Stenska luč

FLATT 65/100
Pole

220-240V ~50/60Hz
Material: basalt / steklo
Ø/V: 12/28,5 cm

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Zmogljivost sistema: 16 W
Material: aluminij
Š/V/G: 18/23/7 cm

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Zmogljivost sistema: 9,7 W
Material: aluminij
D/Š: 18/4,5 cm

Različica Št. art.

E27
matirana siva 155752

Različica Št. art.

600 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana rjava/matirana antracitna1002955

Različica Št. art.

V: 65 cm | 400 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana rjava/matirana antracitna1002957

V: 100 cm | 400 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana rjava/matirana antracitna 1002959

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Zmogljivost sistema: 14 W
Material: jeklo FeCSi / aluminij
Š/V/G: 14/16/16,5 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Zmogljivost sistema: 14 W
Material: jeklo FeCSi / aluminij
Š/V/G: 14,5/18/16,5 cm

220-240V ~50/60Hz
Material: basalt / steklo
Ø/V: 12/28,5 cm

Različica Št. art.

516 / 525 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana rjasta/matirana antracitna1004651

Različica Št. art.

544 / 548 lm | 3000/4000 K | CRI80
matirana rjasta/matirana antracitna1004650

Različica Št. art.

E27
matirana siva 155714



65

CRI 
80

1xGU10 najv. 50W 1xE27 najv. 23W

2xGU10 najv. 35W

125lm
I

I 
3000K

350lm
I

I 
3000K

CRI 
90

1xGX53 najv. 11W

LED

38 L70B50

IP 44 L70B50IP 44 IK02 IP 44

IP 20 350° 90° IP 20 200

KAZALO IZDELKOV

Vse izdelka s cenami najdete na naslovu slv.com  
ter v aktualnem SLV glavnem katalogu BIG WHITE®.

STRAN 46–49

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

Stran 48Stran 48

AVO TRACK
3-fazna, QPAR51

PHELIA 25
PD, E27

Stran 49

THEO UP/DOWN
Stenska luč, QPAR51

Stran 49 Stran 49

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

PEMA®

Stenska luč

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminij / steklo
Š/V: 7/22,5 cm

220-240V ~50/60Hz
Material: aluminij
D/Š/V: 19/19/75 cm

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 4,7 W
Material: aluminij / steklo
Ø: 9 cm

Različica Št. art.

GU10
matirana antracitna 229535

GU10
matirana bela 229531

GU10
matirana siva 229532

GU10
aluminij 1000331

Različica Št. art.

125 lm | 3000 K | CRI80
matirana antracitna 231015

125 lm | 3000 K | CRI80
matirana bela 231010

125 lm | 3000 K | CRI80
matirana siva 231012

Različica Št. art.

GX53
matirana antracitna 232295

GX53
matirana siva 232294

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Zmogljivost sistema: 6,2 W
Material: jeklo / aluminij
Š/V/Ø: 8/12/8 cm

230 V ~50/60 Hz
Material: jeklo
Ø/D/V: 6,2/10,8/12 cm

230 V ~50/60 Hz
Material: aluminij / jeklo
Ø/V: 27,5/32 cm

Različica Št. art.

GU10
črna matirana 152640

GU10
matirana bela 152641

Različica Št. art.

E27
matirana črna/zlata 1002949

E27
matirana črna/bela 133310

Različica Št. art.

350 lm | 3000 K | CRI90
črna matirana 1004706
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3100lm
I

I 
3000K

CRI 
801xGU10 najv. 75 

W

2340|2400lm
I

I 
3000K

CRI 
90

LED

IP 20 120 28 L70B50

LED

36 13 L80B50 350° 90° IP 20 150

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

SIGHT TRACK
3-fazn.

LIGHT EYE® 150
3-faz., PD, QPAR111

Stran 51Stran 51

NUMINOS® L
3-faz., PHASE

Stran 50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Zmogljivost sistema: 38 W
Material: aluminij / akril
D/Š/V: 114/4,5/12 cm

230 V ~50 Hz
Material: jeklo
Ø/V: 15/12 cm

Različica Št. art.

3100 lm | 3000 K | CRI80
črna matirana 1001289

3100 lm | 3000 K | CRI80
matirana bela 1001290

3100 lm | 3000 K | CRI80
matirana siva 1001292

Različica Št. art.

GU10
matirana črna/krom 1000709

GU10
matirana bela/krom 1000710

GU10
krom 153112

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Zmogljivost sistema: 28 W
Material: aluminij / plastika
Ø/D/V: 10/21,3/18 cm

STRAN 50–51

Različica Št. art.

2340 lm | 3000 K | CRI90
črna matirana 1004275

2400 lm | 3000 K | CRI90
črna matirana 1004276

2340 lm | 3000 K | CRI90
matirana bela/matirana črna 1004279

2400 lm | 3000 K | CRI90
matirana bela/matirana črna 1004280
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Prosimo, upoštevajte naslednje:
Številni izdelki, ki so predstavljeni v tej reviji, 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 posvetujte 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 neposredne 
okolice na posnetkih. Vsem, ki so s svojim soglasjem pripomogli  
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. Naš celoten asortiment najdete na naši spletni strani 
slv.com in v aktualnem katalogu BIG WHITE® 21.

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, 2021

Avtor fotografij
SLV GmbH, 2021
www.stock.adobe.com
www.gettyimages.de

DIGITALNI BIG WHITE® –  
VAŠ FLEKSIBILEN  
SPREMLJEVALEC.

Z našim digitalnim katalogom imate pri roki 
orodje, s katerim bo obisk vas kot stranke še 
bolj učinkovit kot kdajkoli prej: k nam ne pridete 
le s priklicem tistega, kar ste v katalogu zaznali, 
ampak dobite tudi hiter vpogled v točno tiste 
izdelke iz SLV, ki jih želite videti skozi druge 
storitve. 



* 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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