
Nowa linia produktów klasy premium 
w rodzinie Kanlux IQ-LED

Kanlux IQ-LED LIFE: 
Światło wyższej jakości
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Co oznacza: wysoki komfort 
życia?

Wygodne meble w domu/mieszkaniu...  

Przytulne, ciche miejsce do odpoczynku i relaksu...  

Ubrania z przyjemnych dla skóry, naturalnych tkanin...  

Zdrowe posiłki z ekologicznych składników...
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Ale czy na tej liście czegoś 
nie brakuje? Dlaczego nie ma 
na niej... ŚWIATŁA?

To nie przypadek! Światło jest jednym z najważniejszych 
elementów otoczenia człowieka, choć zazwyczaj nie 
zwracamy na nie uwagi.  

Większość osób poświęci sporo czasu na wybór idealnej 
lampy - ale nie zastanawia się, że jeszcze ważniejsza jest 
jakość światła, które będzie ona emitować.
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Tak - światło też ma swoją 
jakość! 

Naprawdę komfortowe wnętrze to takie, w którym 
komfortowe jest również oświetlenie. 

Przedstawiając nową propozycję od Kanlux zwracamy 
uwagę użytkowników na to, że liczy się nie tylko jakość 
wykonania źródła światła i wszystkich komponentów, z 
których jest ono zbudowane.



Oczywiście doskonałe LED-y i starannie 
dobrane komponenty to nadal nasze atuty, 
ale dziś skupiamy się na czymś więcej: na 

jakości samego światła!
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W Kanlux przeprowadzamy rewolucję 
i przedstawiamy źródła światła ze światłem 

jeszcze wyższej jakości

Ta innowacja już na zawsze zmieni Twój sposób 
myślenia o świetle. 

Poznaj źródła światła stworzone dla najbardziej 
wymagających użytkowników

KANLUX IQ-LED LIFE
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KANLUX IQ-LED LIFE - odkryj 
światło, które Ci sprzyja

Jeśli w Twoim życiu nic nie jest przypadkowe - zdecyduj 
świadomie również o jakości światła. Dotychczas wybór 
takiego źródła światła był całkowicie niedostępny - stał się 
możliwy dopiero dzięki serii IQ-LED LIFE. 

Kanlux IQ-LED LIFE to źródła światła dla najbardziej 
wymagających użytkowników.

KANLUX IQ-LED LIFE
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Czym jest wyższa jakość światła?

Tej zmiany nie widać na pierwszy rzut oka, jeśli przyjrzeć się 
produktom IQ-LED LIFE.  

Ale wystarczy zamontować IQ-LED LIFE w lampach i 
nacisnąć włącznik, aby podarować sobie i swoim bliskim 
nieosiągalny wcześniej komfort oświetleniowy. 

Kluczowy dla jakości pracy, nauki, relaksu i odpoczynku. 

Kluczowy dla oczu, które trzeba ochronić przed 
zmęczeniem.

KANLUX IQ-LED LIFE
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Światło z efektem Less Blue

Podczas pracy w trybie home office i podczas nocnego 
czytania pasjonującej książki... 

Podczas wspólnego spędzania czasu z rodziną po 
wyczerpującym dniu... 

Podczas efektywnej nauki i niekończącej się zabawy w 
dziecięcym pokoju... 

Kanlux IQ-LED LIFE z efektem Less Blue wspiera użytkownika 
w dbaniu o zdrowie oczu.

KANLUX IQ-LED LIFE
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Im mniej niebieskiego - tym więcej korzyści

W ostatnim czasie co raz większą uwagę zwraca się na szkodliwość nadmiaru światła 
niebieskiego. Dlaczego tak się dzieje? 

Ponieważ na zbyt dużą ilość niebieskiego światła organizm może reagować m.in. poprzez:

KANLUX IQ-LED LIFE

Nadmierne 
męczenie oczu

Uczucie 
podrażnienia oczu

Ogólne 
zmęczenie

Osłabienie 
koncentracji

Pogorszenie 
jakości snu



10

IQ-LED LIFE z niższą zawartością 
światła niebieskiego*

Kanlux IQ-LED LIFE jest nowoczesnym rozwiązaniem, 
które wspiera użytkowników w ich trosce o zdrowie 
oczu i komfort życia. 

Potwierdzone badaniami w naszym laboratorium, 
spektrum światła Kanlux IQ-LED LIFE to:

mniejsza ilość światła niebieskiego*  

światło bliższe naturalnemu* 

barwy bliższe rzeczywistym*

KANLUX IQ-LED LIFE * w porównaniu do większości aktualnie dostępnych na rynku źródeł światła LED
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Światło bliższe naturalnemu*

Za co uwielbiamy naturalne światło?

* niż w dotychczas stosowanych źródłach światła LED

Tworzy przyjazną atmosferę, w której czujemy się bezpiecznie. 

Sprawia, że otoczenie staje się dla nas bardziej komfortowe. 

Wspiera w każdej sytuacji - gdy potrzebujemy koncentracji, 
gdy jesteśmy aktywni i gdy wypoczywamy. 

Doskonale wpisuje się w potrzeby ludzkiego organizmu. 

Wpływa korzystnie na funkcjonowanie wzroku. 

KANLUX IQ-LED LIFE



Światło dzienne to dla nas najdoskonalszy wzorzec. Dzięki rewolucji w źródłach 
światła zapoczątkowanej przez Kanlux zbliżamy się do tego ideału.

Produkty z serii IQ-LED LIFE z pełnym spektrum światła 
stają się ważnym krokiem w stronę natury.
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NaturalNatural
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Światło inspirowane harmonią 
natury

KANLUX IQ-LED LIFE

Dzięki Kanlux IQ-LED LIFE przyjazne światło staje się 
nieodłącznym dopełnieniem codziennego życia:

jest jeszcze przyjaźniejsze dla człowieka,  

zapewnia jeszcze wyższy komfort, 

tworzy maksymalnie przyjazne warunki do codziennych 
aktywności: pracy, zabawy, relaksu, wspólnego 
spędzania czasu. 
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IQ-LED LIFE z doskonałym 
odwzorowaniem barw

Nareszcie można zobaczyć wszystkie kolory tak, jak 
powinny wyglądać - nawet wtedy, gdy ogląda się je przy 
lampie. 

Wysoki wskaźnik oddawania barw - również w zakresie 
światła czerwonego (R9) - wyróżnia IQ-LED LIFE na tle 
dotychczas stosowanych źródeł światła LED.

KANLUX IQ-LED LIFE



Kanlux IQ-LED LIFE - niech wysoka 
jakość stanie się standardem

Nieosiągalny wcześniej komfort świetlny

Światło bliższe naturalnemu

5 lat gwarancji*

Efekt Less Blue

Doskonałe odwzorowanie barw

*5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia 
gwarancyjnego dostępnego na stronie internetowej 
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Każdy produkt z serii Kanlux  
IQ-LED LIFE to nowe odkrycie.
Razem rozpoczynają nową epokę w historii oświetlenia.

G45
Kulka

A60
Kształt tradycyjny

GU10
SPOT



Wejdź z nami na najwyższy 
poziom rozwoju oświetlenia!

Wysokiej jakości źródła 
światła to za mało.

www.kanlux.com/iq/iq-life


