
Rodzina 
plafonier LED
Kanlux BENO



Dwa kształty do wyboru: 
kwadratowy (L) i okrągły (O).

Dwa kolory do wyboru:
grafitowy (GR) i biały (W).



Nowoczesny design, 
zaprojektowany by cieszyć

Plafoniery BENO LED dostępne są tylko w Kanlux.
Są dla nas wyjątkowym produktem, ponieważ:

 to my stworzyliśmy koncepcję tego produktu,
 oprawy powstały na indywidualne zlecenie Kanlux,
 wzory opraw Kanlux BENO LED zostały przez nas  
     zastrzeżone w Urzędzie Unii Europejskiej  
     ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).



Unikatowa konstrukcja 
i wyjątkowy efekt świetlny

Kanlux BENO LED to szczególny dla nas produkt.  
Powstał z naszej pasji i dążenia do nowych rozwiązań.

Stworzyliśmy koncept tych opraw i zaprojektowaliśmy 
je z dbałością o szczegóły, a efekt, który tworzą po 
włączeniu jest unikalny.

Plafoniery te to kształt, którego nie znajdziecie  
nigdzie indziej - ich wzory zostały zastrzeżone przez 
Kanlux i są chronione na terenie Europy.

Miejsca, w których je umieścicie na pewno zyskają  
na charakterze.



Szeroki zakres zastosowań 
i aplikacji 

Kuchnia w stylu geometrycznym -  
nie toleruje niedomówień. Wyrazisty i mocny nastrój 
dla odważnych i zdecydowanych.

Plafoniery Kanlux BENO LED podkreślają wnętrze 
zdecydowaną linią i nadają dynamiki tej aranżacji.



Szeroki zakres zastosowań 
i aplikacji 

Biuro w stylu postindustrialnym -  
nie wyklucza komfortu na najwyższym poziomie.  

Najsilniejsze akcenty takich wnętrz, jak ceglane  
ściany czy cementowe słupy, warto podświetlić  
odpowiednią lampą, aby pokreślić ich surowość.

W takich pomieszczeniach świetnie sprawdzi się 
Kanlux BENO LED!



Szeroki  
zakres zastosowań i aplikacji 



Wysoka odporność 
na warunki atmosferyczne 

Montaż na suficie lub na ścianie

Kanlux BENO LED to szczelność IP54 
(pyłoszczelne i odporne na bryzgi wody).

Możemy ją stosować zarówno wewnątrz (łazienki,  
korytarze, ciągi komunikacyjne, pomieszcze-
nia mieszkalne, lofty, kuchnie), jak i na zewnątrz 
obiektów: na elewacji czy podbitce.

Montaż oprawy Kanlux BENO LED możliwy 
jest zarówno na suficie jak i na elewacji.
Dzięki podłączeniu przez szybko-złączkę 
jest szybki i prosty.



- szybki montaż na „click”,
- czujnik ruchu z możliwością regulacji.

To nie koniec zalet. Przy projekcie plafonier  
Kanlux BENO LED pomyśleliśmy o wszystkim.

Specjalnie dla Twojej wygody wyposażyliśmy 
plafoniery w:



Podstawowe dane 
- napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
- moc: 18W
- strumień świetlny: 1550lm
- temperatura barwowa: 4000K
- modele z czujnikiem ruchu (z możliwością 
   regulacji za pomocą „switch-DIP”)
- odporność na promieniowanie UV
- stopień szczelności IP54

Kanlux 18W NW-L-W; SE-W
Kanlux 18W NW-L-GR; SE-GR

Kanlux BENO 18W NW-O-W;  SE W
Kanlux BENO 18W NW-O-GR;  SE GR
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Oprawy elewacyjne

Materiał obudowy: plastik 
Materiał klosza: plastik
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kod kolor czujnik ruchu moc strumień [lm] CCT [K]

BENO 18W NW-O-W 32940 biały nie 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-O-GR 32941 grafit nie 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-L-W 32942 biały nie 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-L-GR 32943 grafit nie 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-O-SE W 32944 biały tak 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-O-SE GR 32945 grafit tak 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-L-SE W 32946 biały tak 18W 1550lm 4000K

BENO 18W NW-L-SE GR 32947 grafit tak 18W 1550lm 4000K

Zestawienie modeli 



kanlux.com

Dobrze spakowany

Kanlux BENO


