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Zelená vyhrává 
Udržitelné pokroky ve výrobě, balení,  
logistice a opravitelnosti.

Venku, a přece doma. 
Jak najít správná venkovní svítidla a proč  
je při tom tak důležitá kvalita.

Najděte si svá vysněná 
svítidla online.
Díky online konfigurátoru NUMINOS® je to  
možné pouhými pár kroky. 
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THE SLV MAGAZINE



JEŠTĚ LEPŠÍ 
PROŽITEK 
SVĚTLA.  
SPOLU  
S VÁMI.
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Užijte si GOOD LIGHT také online.
Vybrané body hlavních témat, cenná inspirace, aktuální novinky  
a doplňující obsah k tématům časopisu: v online oblasti GOOD LIGHT 
můžete zjistit, co hýbe světem světla. 

Navštivte také naše kanály  
sociálních médií, abyste byli  
stále v obraze.

Jakožto agilní a inovativní společ-
nost čelíme současným výzvám, 
aniž bychom ovšem ztratili ze  
zřetele vaše a naše cíle. Rozhodu-
jícím faktorem pro nás i nadále  
zůstává poskytovat dobré světlo 
pro všechny prostory a umožnit 
jeho prožitek v ještě více aspek-
tech. Je tedy jen logické, že se 
náš pravidelně vycházející časopis 
nyní nazývá GOOD LIGHT  
(čes. Dobré světlo) a je ještě více 
propojen se stejnojmennou online 
oblastí. A samozřejmě budeme 
také důsledně kráčet vstříc bu-
doucnosti s progresivními a vyso-
ce kvalitními produkty, které šetří 
zdroje a jsou vyrobené přímo na 
míru konkrétním požadavkům. 
Společně s vámi, tady a teď.  
S prvotřídním servisem, vysokou 

spolehlivostí dodávek a snadnou 
instalací pro podstatně menší  
časovou, finanční i pracovní  
náročnost. Tak známe společnost 
SLV. A je to přesně to, oč usilujeme 
s veškerým svým know-how,  
svými zkušenostmi a nadšením 
pro ty, kdo pracují se světlem:  
Experience Light.

Přeji vám příjemnou zábavu při 
čtení našeho nového časopisu 
GOOD LIGHT.

Vážení čtenáři, 
dobré světlo nás osvěcuje, inscenuje a ovlivňuje  
ve všech prostorách. Vzhledem k tomu, že je dnes  
pozornost víc než kdy předtím zaměřena na  
digitalizaci, udržitelnost a kvalitu, objevují se nové  
příležitosti, které musíme společně využít. 

Jens Aertgeerts,  
CSO SLV Lighting Group

>>>  Online oblast  
GOOD LIGHT

>>> Sociální média
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Dobré světlo ukazuje cestu.
Od první inspirace přes profesionální naplánování 
až po to nejvhodnější svítidlo. Se systémem, 
snadnou instalací, udržitelností a praktickými tipy. 
SLV nabízí vše, co jako profesionál potřebujete.  
V tomto časopise GOOD LIGHT najdete speciální 
výběr z našeho rozsáhlého sortimentu spolu  
s atraktivními a informativními tématy zaměřenými 
na dobré světlo. 

Nové úhly poloviční svítivosti.
Objevte možnosti, které nabízejí nové reflektory  
pro svítidla ENOLA®

Strany 16–17

Venku, a přece doma.
Které svítidlo je to pravé pro venkovní použití? 
Odpovědi nabízí expert na osvětlení, pan  
Lars Heidrich.
Strany 18–21

Easy To Install.
Snadná, rychlá a bezpečná instalace: zjistěte více  
o našich dobře promyšlených vlastnostech svítidel.  
Strany 22–25

Venkovní svítidla
ESKINA FRAME
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Najděte si svá vysněná svítidla online. 
Díky NUMINOS® vše funguje v rámci systému –  
zjistěte, jak můžete snadno konfigurovat své  
downlighty i spotlighty.  
Strany 34–35

Nové třídy energetické účinnosti
Co znamenají nové třídy energetické účinnosti  
pro vás, vaše zákazníky a pro nás. 
Strany 36–37

LED, nebo objímka? 
Ukážeme vám, jaké přednosti mají obě tyto  
varianty.
Strany 38–39

Stupně krytí IP v koupelně.
Zjistěte, který stupeň krytí IP je pro danou  
oblast použití ten správný.  
Strany 40–41

Zpět k přírodě. 
Přírodní materiály svítidel jsou velmi trendové  
jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. 
Strany 42–43

Zelená vyhrává 
Jaké pokroky děláme ve výrobě, balení, logistice  
a opravitelnosti.
Strany 8–9

Opravitelnost. 
Přečtěte si více informací o opravitelnosti našich svíti-
del a udržitelném osvětlovacím systému NUMINOS®. 
Strany 10–11

Prémiové partnerství se svazem ZVEH.
Proč jsme se stali prémiovým partnerem E-značky  
a jaké výhody z toho plynou pro vás. 
Strany 12–13

Venkovní nástěnná svítidla
QUADRULO

OBSAH

Řada ONE



6

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

APLIKACE SLV EXPERIENCE 
LIGHT: PROŽIJTE SKUTEČNOU 
INSPIRACI TAKÉ VIRTUÁLNĚ.

Tam, kde končí představivost, my teprve začínáme. Protože s naší 
aplikací SLV EXPERIENCE LIGHT pro rozšířenou realitu  (augmented 
reality neboli AR) ukážete svým zákazníkům ještě před nákupem, jak 
budou naše svítidla působit na místě určení. Díky intuitivní obsluze je 
důležitým poradenským nástrojem. A užitečnou pomůckou na podporu 
vašich rozhodnutí.

Seznamte se s produkty SLV  
pěkně zblízka.
Díky rozšířené realitě najdete ta správná sví-
tidla hned na místě. Přes úvodní obrazovku 
můžete pohodlně přistupovat k užitečným 
funkcím. A pokud nevíte, jak dál, pomohou 
vám snadno srozumitelné pokyny. 
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Objevili jste nějakou novinku? Spusťte aplikaci!
Stáhněte si aplikaci SLV EXPERIENCE LIGHT v Apple App 
Store nebo Google Play Store zdarma na svůj smartphone 
nebo tablet a hned si v rozšířené realitě ověřte, jak svítidla 
SLV působí. 

Prolistujte si katalog online:  
v našich aktuálních publikacích SLV 
najdete to, co hledáte – pro vybrané 
produkty můžete také použít praktický 
seznam přání

Prohlédněte si produkty:  
v naší aplikaci najdete veškerý 
 sortiment produktů e-shopu SLV – 
zaregistrujte se hned teď a získejte 
svá vysněná svítidla.

Získejte know-how:  
seznamte se s hlavními tématy  
v online oblasti GOOD LIGHT  
a sledujte, co právě teď hýbe  
světem světla.

SLV EXPERIENCE LIGHT

Rozšířená realita (augmented reality): z různých úhlů pohledu se můžete podívat, jak 
svítidla SLV vypadají v konkrétních prostorách, a to vnitřních i venkovních. Můžete přitom 
umístit i několik svítidel současně a vizualizovat celé koncepty osvětlení.
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GOOD LIGHT.  ČASOPIS SLV.

ZELENÁ       
VYHRÁVÁ
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UDRŽITELNOST | SAMRINA

Recyklovaný plast, stejná kvalita.
Jakmile to je možné, nahrazujeme primární suroviny  
druhotnými. SAMRINA je jen jedním ze svítidel SLV, které 
již obsahuje určité procento recyklovaných plastů. A je 
tedy i zářným příkladem toho, jak lze design, kvalitu a 
vysokou trvanlivost spojit s co nejšetrnějším přístupem  
k životnímu prostředí. Černé svítidlo se zemním bodcem 
a flexibilně nastavitelným reflektorem tak vytváří stylové  
a zároveň udržitelné oživení v každé zahradě, před obyt-
nými domy, hotely i restauracemi. Je tedy samozřejmé, 
že se s tímto přístupem neomezujeme jen na naše  
svítidla, ale rozšiřujeme jej i na světelné zdroje a obaly. 

Dobré pro životní prostředí.  
Dobré pro vás. Jsme si plně vědomi 
naší odpovědnosti za budoucnost.  
A pokud jde o naše požadavky  
na udržitelnost, jsme od dosažení 
našeho cíle ještě stále daleko. Každý 
den proto podnikáme drobné krůčky, 
abychom dosáhli udržitelných vý-
sledků v celém hodnotovém řetězci 
v oblastech výroby, balení, logistiky, 
opravitelnosti a podobně.

SAMRINA
SP, single, GU10
Č. výr.: 1004757

LED GU10
Č. výr.: 1004972

Energeticky efektivní LED osvětlení.
Ve srovnání s běžnými světelnými zdroji 
šetří LED diody až 90 % energie. V případě 
LED GU10 s 2700 kelviny, 300 lumeny  
a hodnotou CRI vyšší než 80 jsou navíc 
plastové součásti vyrobené z recyklova-
ného materiálu. 
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STÁLE  
JAKO NOVÉ.
Opravy mají prioritu. Protože každá elektronická část, která  
se nevyhodí, se počítá. A každý vadný díl, který lze vyměnit nebo 
recyklovat, šetří životní prostředí.  

Aby produkt dobře fungoval, nemusí být nový. 
Odborně vyškolený elektrikář již dnes dokáže opravit 
více než 80 % svítidel SLV.  Do roku 2022 chceme rozší-
řit produktovou řadu LED na 95 %. Tímto způsobem SLV 
zohledňuje zadání směrnic Evropské unie o ekodesignu 
a energetické účinnosti a přispívá ke snižování elektro-
nického odpadu. I nadále pracujeme na tom, aby byly 
všechny naše výrobky co nejlépe opravitelné a daly se 
včetně obalů co nejvíce recyklovat.

Proč je menší množství odpadu tak důležité. 
V roce 2019 se na celém světě vyprodukovalo 53,6 milionu 
tun elektronického odpadu. To odpovídá hmotnosti  
179 budov o velikosti katedrály v Kolíně nad Rýnem. Vývoj 
je jednoznačný: během pěti let se množství elektronického 
odpadu zvýšilo o 21 % a pro rok 2030 předpovídá kaž-
doroční zpráva Global E-Waste Monitor další nárůst na 
74 milionů tun.  Je nejvyšší čas se této tendenci důsledně 
postavit. 

Zdroj: http://ewastemonitor.info/
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UDRŽITELNOST | OPRAVITELNOST

Udržitelnost u SLV.
Design a opravitelnost světel 
jsou jen malými stavebními 
kameny v rámci strategie 
udržitelnosti SLV. Naším  
prvořadým cílem je zavést 
udržitelnost do celého  
hodnotového řetězce. Co  
to přesně znamená, zjistíte  
na adrese: slv.com

Více udržitelnosti se systémem.  
NUMINOS® nabízí downligty a spotlighty pro tisíce možností.  

Nová produktová řada SLV NUMINOS® skvěle ukazuje, co je z hlediska 
udržitelného designu produktu možné: modulární systém osvětlení nabízí 
tisíce možností pro nejrozmanitější projekty.  Pomocí konfigurátoru můžete 
sestavit drivery, světelné zdroje LED, difuzory, čočky, kryty a optické prvky 
pro konkrétní použití u zákazníka. Obdržíte pak hotový výrobek, který  
se skládá z individuálně požadovaných komponent. Pokud se později  
požadavky změní, dají se komponenty snadno vyměnit. Nákup kompletně 
nového svítidla není nutný, díky čemuž je NUMINOS®  trvale udržitelným  
a enormně odolným osvětlovacím systémem.  
Více informací o NUMINOS® si přečtete na straně 34.

NUMINOS® XL, DL
Č. výr.: 1003985

NUMINOS® MOVE M, DL
Č. výr.: 1003553
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PROPOJENO 
KVALITOU.
Důvěru lze vyjádřit mnoha způsoby: pomocí vysoce kvalit-
ních produktů, naprosto vhodných služeb nebo partnerstvími, 
která za nimi stojí. Je tedy zcela zřejmé, že SLV Německo je 
nyní prémiovým partnerem ZVEH v oblasti e-značek.

Partnerství v rámci e-značky podepsáno: (zleva)  Gabi Schermuly-Wunderlich ( jednatelka společnosti ArGe Medien v ZVEH),  
Lothar Hellmann (prezident ZVEH), Christian Kruse (vedoucí prodeje D/A/CH SLV GmbH), Ingolf Jakobi (generální ředitel ZVEH),  

Alexander Neuhäuser (zástupce generálního ředitele ZVEH), Denis Grobotek (marketingový manažer SLV GmbH).  

Fo
to

: Z
V

E
H
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SILNÉ PARTNERSTVÍ

E-dům (E-Haus) najdete zde: www.e-haus-online.de 

Partnerství, které buduje důvěru. 
 Centrální svaz německých elektrotechnických a informačnětechnických řemesel (ZVEH) zastupuje 
zájmy 50 164 společností. SLV nabízí již celá desetiletí vysoce kvalitní, snadno instalovatelná a inteli-
gentní světelná řešení pro každodenní potřeby elektrotechnických řemesel. V září 2020 zpečetěné 
partnerství se ZVEH existující důvěru ještě posiiluje. Opět se tak jasně ukazuje, že SLV je preferovanou 
značkou elektrořemesel. 

K čemu jsou prémioví partneři e-značek zavázáni. 
Společnosti, které jsou nositeli e-značky ZVEH, dodržují určité standardy, orientují se na své zákazníky 
a neustále zvyšují kvalifikaci svých zaměstnanců.  Odlišují se tím od konkurence a mohou kráčet 
vstříc budoucnosti s inovativní silou. Jako 64. člen aliance kvality prémiových partnerů e-značky  
podporuje SLV Německo elektrořemeslo svými vysoce kvalitními výrobky a prvotřídními službami.  
A to jsou výhody, které z toho plynou napříč hranicemi i pro všechny ostatní národní společnosti SLV. 
Těšíme se na další úspěšný vývoj.

INTELIGENTNÍ BYDLENÍ NA DOSAH.
Virtuální E-dům (E-Haus) je digitálně navržený dům ZVEH, ve kterém se návštěvníci mohou volně pohybovat 
díky 360stupňovému a 3D zobrazení a získat tak přehled o inteligentních technologiích. Interaktivní doty-
kové body poskytují informace o přibližně 60 partnerech e-značek z nejrůznějších oblastí participujících 
výrobků. Obzvláště atraktivními produkty a prvním výsledkem prémiového partnerství jsou naše venkovní 
svítidla, která vás přivítají hned na příjezdové cestě a u vstupu do domu.

E-DOMOV

Prémiové partnerství v rámci e-znač-
ky se ZVEH se týká společnosti  
SLV v Německu. Výhody pro vás 
však z toho plynou i pro všechny 
ostatní národní společnosti SLV.
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  KVALITA.  
PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ RADOST.

Ověřená kvalita. S 5letou zárukou.
S naším týmem mezinárodních expertů neustále zajišťujeme 
kvalitu a i nadále investujeme do dalšího vývoje. Venkovní 
světla SLV jsou neustále podrobována přísným testům; ty  
jsou zaměřeny jak na energetickou účinnost, tak na odolnost 
vůči povětrnostním vlivům. Kvalitu tak nejen dodáváme, my  
ji i garantujeme: a to po dobu 5 let.

• Zkoušky krytí (IP) a mechanické odolnosti (IK) 
• Umělé zvětrávání (solný postřik a klimatická komora, UV testy) 
• Dlouhodobé testy v přirozených podmínkách 
• Zahrnutí zpětné vazby zákazníků do vývoje produktu
• Uživatelsky přívětivá a dlouhodobá instalace 
• Vysoce kvalitní montážní materiál 



16

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

Ať už v hranatém nebo kulatém provedení – svým  
klasickým tvarem a elegantním designem splyne svítidlo 
ENOLA® s každým stylem budovy a vybavení. Venkovní 
svítidla lze přitom používat velmi variabilně a jsou již  
z výroby vybavena úhlem poloviční svítivosti 38°, který je 
vhodný pro spoustu různých použití. Díky dalším úhlům 
poloviční svítivosti a asymetrické čočce jsou svítidla ještě 
univerzálnější.

MINIMALISTICKÝ      
DESIGN. MAXIMÁLNÍ 
MOŽNOSTI.
Nové reflektory pro nové světelné obrazy.
Pokud jde o puristiský styl, nedělají svítidla řady ENOLA® žádné 
kompromisy. V rozmanitosti použití jsou mimořádně všestranná. 
Díky novým čočkám a reflektorům, které lze kombinovat s více 
světelnými výstupy, se naskýtají ještě další možnosti.

ENOLA® SQUARE
UP/DOWN M, WL 
Č. výr.: 1003419

Pěkný tvar vhodný na fasády.
Nástěnné svítidlo ENOLA® se dvěma svě-
telnými zdroji vyzařuje nepřímé náladové 
světlo, které lze změnit jediným kliknutím 
pomocí CCT ovladače (3000/4000 K).  
Se stupněm krytí IP65 je určeno pro  
venkovní použití.  A díky dodávané mon-
tážní desce se dá také snadno a rychle 
nainstalovat.
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Úhel poloviční svítivosti 19°:  
úzký světelný kužel.
Úzký úhel poloviční svítivosti 19° vytváří úzký 
kužel světla, který je vhodný pro zvýraznění 
určitých atraktivních míst a pro akcentové 
osvětlení objektů ve venkovních prostorách. 

Úhel s 56°: rovnoměrné osvětlení.
Široký úhel 56° vytváří rovnoměrné osvětlení 
větších ploch. Díky měkčímu rozložení světla 
je ideální pro osvětlení větších oblastí, jako 
jsou určité rohy nebo vchody do domu.  

Asymetrická vyzařovací charakteristika.
Reflektor s asymetrickou čočkou má tu  
výhodu, že se dá světelný výstup zaměřit  
a čočku lze nasadit do čtyř směrů. Ideální 
pro světelný kužel u domovních dveří nebo  
u vchodu do obchodu, který např. osvětlí 
stěnu a zároveň svítí i dopředu. 

KVALITA | ENOLA®

Úhel poloviční svítivosti popisuje úhel mezi dvěma 
body, v nichž dochází k poklesu svítivosti na 50 % 
maximální hodnoty. V závislosti na velikosti úhlu má 
světelný kužel různý průměr. Úzký úhel zaostřuje 

světlo intenzivněji, aby cíleně osvětlil konkrétní  
objekty nebo povrchy. Širší úhel naopak zajišťuje 
rovnoměrné osvětlení zároveň s měkčím světlem. 

JAK ÚHEL POLOVIČNÍ SVÍTIVOSTI OVLIVŇUJE SVĚTELNÝ PAPRSEK.

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ čočka 19° 
Č. výr.: 1003425 + 1005205

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ reflektor 56°
Č. výr.: 1003425 + 1005207

ENOLA® ROUND M, WL
+ čočka asymetrická  
Č. výr.: 1003423 + 1005206
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VENKU, A       
PŘECE DOMA.
Světlo se dá naplánovat. A ve venkovních 
prostorách je potřeba ukazovat cestu a vytvářet 
fascinující světelné nálady. Které svítidlo je  
ale to pravé? Expert na SLV osvětlení, pan 
Lars Heidrich, prozradí více. 

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Čemu musím věnovat pozornost 
při plánování venkovního osvět-
lení? 
Koncept osvětlení musí vzniknout 
vždy předem a na základě očekáva-
ného celkového obrazu. Ve chvíli, 
kdy už jsou zasazeny první rostliny  
a elektrické vedení není správně po-
loženo, je už na optimální osvětlení 
příliš pozdě. Spousta lidí také zapo-
míná brát v potaz růst rostlin – a za-
hrada, která zpočátku působí tristně, 
může za pět až šest let vypadat  
úplně jinak. Výkyvné LED spotlighty 
jako u našich stojacích svítidel  
ESKINA FRAME pak nabízejí mož-
nost flexibilního nasměrování světla.

Jaký účel musí vlastně splnit 
venkovní osvětlení?
Funkčnost a estetika by měly být  
ve vzájemném souladu. Osvětlení  
v soukromých zahradách musí ob-
vykle plnit jiný účel než osvětlení cest 
ve veřejných prostranstvích, kde jsou 
ze všeho nejdůležitější právní předpisy. 

Pokud jde o osvětlení fasády, je dů-
ležité vcítit se do architektury budovy 
a zahrnout ji do plánování. V tomto 
případě jsou vhodná taková svítidla, 
jako je náš model OUT BEAM FRAME, 
která cíleně zvýrazní nejatraktivnější 
prvky.

Která svítidla jsou vhodná pro 
konkrétní použití?
Zejména ta, která vytvářejí vzrušující 
kombinaci základního a akcentového 
osvětlení.  Pokud chci vytvářet  
akcenty, potřebuji správně nasměro-
vané světlo. Nenasměrované světlo 
nesmí oslňovat a nesmí zhoršovat 
viditelnost kamenů, o něž se dá  
klopýtnout. Namísto menšího počtu 
jasně zářících svítidel je lepší použít 
více svítidel se slabším světlem.  
Dalším velkým trendem je stále  
flexibilnější používání venkovního 
osvětlení: pokud si někdo chce číst 
večer na terase nebo na zahradě, 
potřebuje mobilní svítidla vhodná  
pro venkovní použití. 

Lars Heidrich
Vedoucí světelného designu
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KVALITA | VENKOVNÍ

Mohou s výběrem pomoct  
nástroje pro návrh osvětlení? 
Pro každý případ: DIALux je název 
předního nástroje, pomocí kterého lze 
plánovat a vizualizovat celé venkovní 
scenerie s ohledem na umístění  
svítidla, vyzařovací charakteristiku, 
fotometrická data a energetické hod-
nocení. Téměř všechna svítidla SLV 
lze do programu importovat pomocí 
zásuvného modulu, takže je pak  
výběr vhodných produktů pro pláno-
vače i zákazníky hračkou. 

ESKINA FRAME 45, Pole, single
Č. výr.: 1004749

Plánování, které se vyplatí.
Náš tým vám s plánováním osvětlení rád 
pomůže. Těšíme se, že se nám ozvete: 
projekte@slv.de
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OUT BEAM FRAME, SP
Č. výr.: 1003518

Přesvědčí na celé čáře.
Nástěnné a stropní svítidlo OUT BEAM 
FRAME vykouzlí úzký pruh světla, které 
přesně vyhoví požadavkům prostoru. Dá 
se tak dobře použít na osvětlení ostění 
oken, garážových vrat, vchodů a průchodů, 
aniž by došlo ke světelnému znečištění 
okolí. Elegantní a nenápadné díky svému 
kompaktnímu tvaru. A s precizností,  
která každého přesvědčí na celé čáře.

Venku je opravdu pěkně. Nechte se inspirovat a své 
projekty nechte zazářit v tom nejlepším světle pomocí 
vhodných venkovních svítidel SLV té nejvyšší kvality. 

SITRA CUBE M, WL
Č. výr.: 1005151

Kubistický přírůstek.
Nástěnná svítidla SITRA CUBE, která  
nyní nabízíme v ještě větších velikostech, 
vytvářejí efektní venkovní osvětlení. Jsou 
vyrobena z hliníku a skla a díky různým 
barvám bez problému splynou s jakoukoli 
fasádou a vnějšími zdmi. Se stupněm kry-
tí IP65 jsou přitom optimálně chráněna.
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ESKINA FRAME 75
Pole, double
Č. výr.: 1004751

Mimořádně flexibilní, a to i v designu.
Speciální vychytávkou nového ESKINA FRAME jsou variabilně výkyvné LED spotlighty pro flexibilní 
nasměrování osvětlení cest, zahrad a fasád. Díky CCT ovladači lze během instalace zvolit teplotu  
barev mezi 3000 K a 4000 K. A díky stupni krytí IP65 je svítidlo ideální také pro venkovní použití.

KVALITA | VENKOVNÍ

E-dům (E-Haus) najdete zde:  
www.e-haus-online.de 

Prohlédněte si ESKINA FRAME v E-domě.
Jak náš model ESKINA FRAME pomůže  
s orientací na příjezdové cestě, můžete hned 
zjistit v E-domě ZVEH – více informací se  
dozvíte na straně 13.
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Promyšlené funkce pro ještě vyšší efektivitu. Co nejjedno-
dušší a nejrychlejší instalace našich svítidel pro vás znamená: 
rychlou realizaci projektu, čistou práci a spokojené zákazníky. 
Takhle je to jednoduché. 

EASY TO  
INSTALL

Závěsná hlava svítidla. 
U naší řady ENOLA® lze hlavu svítidla oddělit 
od montážní desky připevněné ke stěně. Vaše 
výhoda: po zavěšení hlavy svítidla do montážní 
desky vám zůstanou obě ruce volné, abyste ji 
mohli přišroubovat.
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KVALITA | EASY TO INSTALL

Bezpečná montáž:
po elektrickém připojení 
pomocí konektoru se tělo 
svítidla jednoduše zavěsí 
do montážního dílu. 

Upevnění na závěr:
teď už zbývá jen pevně  
a bezpečně připojit tělo 
svítidla k montážní desce 
pomocí jediného šroubu.

Praktický jazýček: 
Svítidla ENOLA® mají 
praktický jazýček, který 
umožňuje snadné a přesné 
zavěšení hlavy svítidla. 
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Přímočaré průchozí zapojení. 
Zabudované LED pásky vytvářejí 
moderní a přímočarý vzhled nového 
nástěnného a stropního svítidla 
QUADRULO, které vyzařuje nepřímé 
světlo. Díky možnosti průchozího 
zapojení lze rychle a bezpečně  
nainstalovat i několik svítidel.

Bezpečný vstup kabelu:
pro jednoduché průchozí zapojení jsou  
v základní desce svítidla umístěny dva  
kabelové vstupy ve tvaru 8. 

Propojení skrz naskrz:
aby bylo zajištěno průchozí zapojení,  
nabízí pružinová svorka dvě možnosti  
připojení v základní desce.
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KVALITA | EASY TO INSTALL

Připojení k elektřině: 
připojovací kabely lze  
připojit přímo bez použití 
nářadí.

Jednoduché zasunutí: 
teď už stačí jen připojit 
spojku montážní desky  
k zástrčce lampy –  
a hotovo!

Čtvercové a praktické; připojení pomocí pružinových svorek.
Nástěnná svítidla SITRA CUBE ve tvaru krychle zapůsobí svou moderní jednodu-
chostí. V závislosti na konkrétním použití jsou k dispozici se světelnými kužely 
nasměrovanými dolů nebo umístěnými protilehle (UP/DOWN), jejichž barvu světla 
lze během instalace změnit pomocí CCT ovladače (3000/4000 K). A díky připojení 
pomocí pružinových svorek je vše vmžiku hotové. 
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 SKVĚLÁ VOLBA   
PRO REPREZENTATIVNÍ  
  PROSTORY.

Cítit se od prvního okamžiku vítaným hostem. 
První dojem je nejdůležitější. A mimořádné prostředí vyžaduje 
to správné světlo. O to se postará naše rodina svítidel ONE, 
která splní kompletní požadavky nejen v oblasti hotelnictví  
a gastronomie, ale také ve stylově zařízených obytných pro-
storách. 
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Náš moderní a všestranný model: 
řada ONE k sobě strhne pozornost 
v jakémkoli provedení: jako závěsné 
svítidlo, nástěnné svítidlo nebo do-
konce jako 3fázová lišta. Stmívatelné 
DALI, nenáročné na údržbu a udr-
žitelně vyrobené s předpokládanou 
životností více než 10 let, je určeno 
pro dlouhodobou radost z dobrého 
osvětlení. 

ONE 60, PD, DALI, up/down
Č. výr.: 1004762

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Up, down and round and round. 
Řada ONE propůjčí svým moderním 
kruhovým designem neotřelé 
kouzlo každému prostředí. Varian-
ta závěsného svítidla se vyznačuje 
nejen svým světlem, které září  
nahoru a dolů, ale také stmívatel-
ným světlem DALI. Hodnota  
CRI> 90 zajišťuje vynikající podání 
barev. A barvu světla lze rychle 
přizpůsobit vašim individuálním 
potřebám pomocí CCT ovladače 
(3000/4000 K). 

KRUHY, KRUHY, 
KRUHY.



Dvojitý stylový závěs.
Se stejnými délkami kabelu každého  
prstence působí ONE DOUBLE klasickým 
dojmem. Délky kabelů se mohou  
u eliptického křížení lišit. 

ONE DOUBLE, PD, DALI, up/down
Č. výr.: 1004767

ŘADA ONE | VNITŘNÍ
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ONE 80, PD, DALI
Č. výr.: 1002912

Jednoduchá krása.
Je libo větší průměr? Není problém:  závěsné svítidlo ONE je k dispozici  
v různých velikostech. A všechny příbuzné modely mají stejné vlastnosti: 
CRI>90, CCT ovladač (3000/4000 K) a stmívatelné světlo DALI.  

ONE TRIPLE, PD, DALI
Č. výr.: 1002913

Trojnásobně dobré.
Dokonce i v podobě trojice se dá dobře 
zavěsit. Odvážní návrháři osvětlení mohou 
díky různým délkám kabelů vytvářet velmi  
neobvyklá křížení. A světelný výkon je  
samozřejmě také třikrát tak dobrý. 
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ŘADA ONE | VNITŘNÍ

ONE 40, WL, DALI
Č. výr.: 1002915

Kulaté na celé čáře.
ONE TRACK k sobě  
strhne pozornost  
i v podobě 3fázových lišt.
Aby bylo možné vytvořit 
přitom ještě určité akcenty, 
lze nasměrovat do mnoha 
dimenzí prostoru. 

ONE 40 TRACK, 3fáz., DALI 
Č. výr.: 1004770

Útulná atmosféra všude kolem. 
Jakmile zavěsíte model ONE na stěnu, působí všechno před ním tak nějak oble  
a útulně. Zásluhu na tom má jeho styl a záře, jež se stejnoměrně line prostorem.  

Kruhové a atraktivní:  svítidlo ONE svým vzhledem úžasně  
oživí každou místnost. Stmívatelné světlo DALI vytváří příjemnou, 
náladovou atmosféru. Skvělé je, že pro různá použití je k dispozici  
v různých velikostech. 
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  MÍT NĚJAKÉ ZNALOSTI  
 JE DOBRÉ. JEŠTĚ LEPŠÍ JE  
   OVŠEM PŘEDÁVAT JE DÁL.

To je jasné. 
Teď hned vám tu prozradíme, jak můžete vy a vaši zákazníci 
zažívat světlo ještě mnohem lépe. Budete tak profitovat nejen 
z naší nabídky, ale také z našeho know-how.  

A tohle víte?  
• Jak online nakonfigurovat své vysněné svítidlo?
• Co přinášejí nové třídy energetické účinnosti?
• Jaké odlišné výhody nabízejí LED diody a objímky? 
• Jak si vybrat správné stupně krytí IP do koupelny?
• Které přírodní materiály jsou trendy?

Odpovědi najdete na dalších stránkách.
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24° 36°
60°

20° 40°
55°

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

NAJDĚTE SI  
SVÁ VYSNĚNÁ  
SVÍTIDLA ONLINE.  
SE SYSTÉMEM.
Pro každý požadavek to správné osvětlení.
Díky bohatému výběru modulů si můžete pár kroky sestavit 
pomocí online konfigurátoru NUMINOS® vhodné downlighty  
a spotlighty.  

K dispozici v sedmi varian-
tách (68–75 mm až  
176–186 mm) s vysoce 
výkonným LED modulem  
ve třech barvách světla 
(2700 K, 3000 K, 4000 K)  
a hodnoceních oslnění 
(UGR 16 až 23). 

K dispozici ve třech velikostech 
(65 x 155 mm, 85x175 mm, 
100x203 mm) s vysoce 
výkonným LED modulem  
ve třech barvách světla  
(2700 K,3000 K,4000 K). 

Volitelné reflektory  
s úhly poloviční svítivosti 
20°, 40° nebo 55°.

Volitelné čočky s úhly  
poloviční svítivosti 24°,  
36° nebo 60°.

Díky zabudovaným LED 
driverům (pro fázové stmívání) 
jsou všechny spotlighty  
vhodné pro přímé připojení  
k síťovému napětí 230 V.

Jako příslušenství jsou k 
dispozici různé efektové  
filtry (matné/prizmatické/
eliptické/voštinové).

Dekorační kroužek jako  
viditelné připojení volitelně  
v bílém, černém nebo  
chromovém provedení.

DOWNLIGHTY
NUMINOS® Downlighty jsou k dispozici jako pevná nebo výkyvná 
varianta (4x pevná a 3x otočná a výkyvná).

SPOTLIGHTY
NUMINOS® Spotlighty jsou k dispozici jako výkyvné nebo pevné 
stropní bodové svítidlo, závěsné svítidlo i jako bodové svítidlo pro 
3fázové lištové systémy.
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JASNÁ VĚC! | SLV NUMINOS®

Systematicky k cíli. 
Díky online konfigurátoru SLV NUMINOS® je to možné.

Ať už se ale rozhodnete pro spotlight, nebo downlight – náš online konfigurátor vás rychle dovede k cíli. Pokud vám něco 
není jasné, najdete hned za informačními symboly příslušná vysvětlení. Volbou mezi detailním a prostorovým náhledem 
můžete také ihned získat předběžnou vizuální představu.

Chcete teď nakonfigurovat své vysněné svítidlo? 
K SLV NUMINOS® Online konfigurátor: 

www.numinos.SLV.com

Naskenujte video, které názorně ukáže,  
jak snadno se dají svítidla NUMINOS®  
nakonfigurovat.
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VÍCE JASNO     
KOLEM TŘÍD.
Už žádné zmatky: Od září 2021 budou platit nová 
pravidla o energetické účinnosti a jejím označování. 
Týkají se světelných zdrojů, jako jsou LED moduly 
nebo lampy, ale již ne svítidel. Svítidlo s odnímatelným 
zdrojem světla se označuje jako „obklopující produkt“. 
Zvyšuje se tím nejen srozumitelnost, ale také to 
umožňuje transparentnější rozhodnutí o nákupu.

Udržitelné třídy energetické účinnosti.
S novými pravidly se spektrum možných tříd energetické 
účinnosti mění na A, B, C, D, E, F a G. Aby byla zajištěna 
udržitelnost této klasifikace, jsou nároky navrženy tak, 
aby bylo možno vyšších tříd (C až A ) dosáhnout až  
v budoucnosti. V souladu s tím tedy svítidlo, které bylo  
dříve označeno jako A ++ nebo A +++, automaticky 
hodnocení A neobdrží.

Design energetických štítků však zůstane v zásadě  
zachován. Novinkou je, že uvedené třídy energetické 
účinnosti jsou jednotné pro všechny výrobky spadající 
pod rámcové nařízení 1369/2017/EU. Kromě toho je na 
štítku zobrazen QR kód, který odkazuje na veřejnou část 
databáze EPREL, ve které jsou také uvedeny produkty SLV. 

Štítek pro lampy  
a svítidla

Pro svítidla již nejsou  
zapotřebí žádné štítky

Implementace nového  
štítku musí být dokončena 

do 28. 2. 2023

Uplatňování nového  
nařízení
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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

JASNÁ VĚC! | NOVÉ TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Nové štítky v BIG WHITE® 22. 
Rovněž společnost SLV je povinna používat nové štítky. Přijímáme preventivní opatření, abyste  
mohli pracovat s novými třídami energetické účinnosti a vybírat ta správná svítidla: v nadcházejícím 
katalogu BIG WHITE® 22 budou již nové třídy implementovány.
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LED, NEBO 
OBJÍMKA?
Na toto téma existují nejrůznější názory a předsudky týkající se jejich 
výhod a nevýhod.  Nakonec to zůstává otázkou stylu. Nastává čas 
vzdělávat zákazníky nebo prezentovat stejné svítidlo v obou variantách.

QUADRULO SENSOR
WL, E27
Č. výr.: 1002402

Klasické a flexibilní.  
Ti, kdo dávají přednost klasickému stylu, mohou  
sáhnout po nástěnném svítidle QUADRULO SENSOR  
a díky objímce E27 mohou navíc také používat  
inteligentní světelné zdroje. Integrovaný senzor hlásí  
každý pohyb.  

Pevně zakořeněný předsudek?
Častou obavou, kterou slýcháme, je to, že pokud je  
vestavěná LED vadná, musí se vyměnit celé svítidlo. 
Tento předsudek můžeme snadno vyvrátit, protože  
světelný zdroj mohou téměř ve všech svítidlech SLV  
odborníci měnit a opravovat. 

Ani vypočítaná životnost není žádným argumentem,  
protože 50 000 hodin při třech hodinách svícení denně  
v soukromých vnitřních prostorách odpovídá  přibližně 
50 letům. Ve vnejších prostorách vydrží LED při šesti  
hodinách svícení denně 25 let.
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QUADRULO
WL
Č. výr.: 1005201

Moderní přímočarý design.
Díky svému modernímu designu se nové QUADRULO 
řadí mezi nejelegantnější nástěnná svítidla své třídy.  
Integrované LED pásky generují nepřímé světlo s teplotou 
barvy 3000 K. 

JASNÁ VĚC! | LED NEBO OBJÍMKA?
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MAGANDA, WL
Č. výr.: 1004971
IP44

Pěkné a bezpečné. 
Elektřina a vlhkost se spolu zkrátka nesnášejí. Aby bylo osvětlení v moderních 
oázách pohody nejen funkční a opravdu příjemné, ale zároveň zcela bez-
pečné, je nutné zvolit v závislosti na konkrétní oblasti použití vždy správný 
stupeň krytí IP.

Co znamená hodnota IP?
IP je zkratka anglického výrazu International Protection (mezinárodní 
ochrana). V anglicky mluvících zemích se také užívá pojem Ingress  
Protection (ochrana proti vniknutí). Standardizovaný kód IP tedy vyjadřuje 
první číslicí ochranu proti vniknutí prachu a pevných cizích těles, zatímco 
druhá číslice udává stupeň ochrany proti vniknutí vody a vlhkosti. A právě 
to je zvláště důležité v koupelně.  

BODYGUARD KOUPEL-
NOVÝCH SVĚTEL.
Užívejte si bezpečné světlo. S vnitřními svítidly SLV a vhodně  
zvoleným stupněm krytí IP pro dané místo použití to není žádný problém. 

IP 6 5
International Protection

žádná ochrana 0 0 žádná ochrana

ochrana před vniknutím dlaně  
(průměr > 50 mm) 1 1 ochrana proti svisle dopadající kapající vodě 

ochrana před vniknutím prstu  
(průměr > 12,5 mm) 2 2 ochrana proti kapající vodě dopadající na kryt 

pod úhlem 15°

ochrana před vniknutím nástroje  
(průměr > 2,5 mm) 3 3 ochrana proti stříkající vodě dopadající pod 

úhlem až 60°

ochrana před vniknutím drátem
(průměr > 1 mm) 4 4 ochrana proti stříkající vodě ze všech stran

úplná ochrana proti dotyku
(proti prachu ve škodlivém množství) 5 5 ochrana proti tryskající vodě v libovolném úhlu

úplná ochrana proti dotyku
(prachotěsné) 6 6 ochrana proti intenzivně tryskající vodě

7 ochrana proti dočasnému ponoření

8 ochrana proti trvalému ponoření
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IP X7

IP X4

IP X5

JASNÁ VĚC! | STUPEŇ KRYTÍ IP

TRUKKO WL, obdélníkové
Č. výr.: 1004730
IP44

DASAR® 920, EL
Č. výr.: 233500
IP67

POWER TRAIL-LITE® round
Č. výr.: 228332
IP67

POWER TRAIL-LITE® square
Č. výr.: 228342
IP67

VARU, EL, QPAR51
Č. výr.: 1001931 
IP65

Svítidla v oblasti do 0,6 m kolem vany, sprchy 
nebo umyvadla by měla mít alespoň stupeň 
krytí IP44 a tím být chráněna proti stříkající 
vodě ze všech stran.

Se stupněm krytí IP54 jsou svítidla navíc 
chráněna proti prachu. 

Stupeň krytí IP65 je ideální 
pro umístění až do výšky 
2,25 m kolem sprchy/vany – 
to znamená, že jsou svítidla 
optimálně chráněna před 
stříkající vodou z libovolné-
ho úhlu a jsou prachotěsná. 

GRAZIA IP FLEXSTRIP
Č. výr.: 1004735
IP54

Aby světla zůstala voděodolná i při dočasném  
ponoření, musí mít v přímé oblasti sprchy nebo  
vany stupeň krytí IP 67.
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RUSTY® UP/DOWN
WL, kulaté
Č. výr.: 1004651

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Unikátně nadčasově zrezivělé.
Síla pomíjivosti má také své kouzlo.  
Rustikální rezavý vzhled modelů RUSTY, 
které jsou k dispozici jako stojací a ná-
stěnná svítidla, se tak stává v důsledku 
povětrnostních vlivů stále více a více  
unikátním. Tohoto atraktivního účinku  
se docílí speciální chemickou úpravou 
použité oceli FeCSi, která zároveň chrání 
vnitřek těchto unikátů před korozí. Svítidlo 
nemůže stárnout přirozeněji a půvabněji.

Klasické tvary v přirozené podobě. Ve vnitřních i venkovních  
prostorách se trend ubírá směrem k neobvyklým a především přírodním 
materiálům, které velmi hladce splynou s prostředím. 

ZPĚT            
K PŘÍRODĚ.

Krásné a odolné jako čedič. 
Může být něco přirozenějšího než čedič? Materiál, který 
doslova pučí přímo ze země, představuje nenapodobitelný 
protiklad: ničivá síla magmatu je v kontrastu s tvůrčí silou 
jeho pevné formy. Jen tak se mohl čedič (neboli bazalt) 
stát nejrozšířenější horninou. Na souši i pod vodou, ale  
i na Měsíci a dokonce i na Marsu. A nyní také na zahradě 
a v interiérech navržených v přírodním stylu. 

Funkční světlo. Ale ovšem.
Lidé, kteří pracují se světlem, čelí výzvě, aby bylo osvět-
lení nejen funkční. Světlo je designový prvek, který je  
významným završením celkového konceptu. A svítidla 
vyrobená z přírodního materiálu jsou v mnoha ohledech 
pro vnitřní i venkovní prostory atraktivním obohacením. 
Může se jednat o přírodní kámen, decentní sklo se zcela 
novým vzhledem, o dřevo nebo dokonce proměnlivou 
rez – přirozenost je dnes zkrátka moderní a žádaná.
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FLATT SENSOR, WL
Č. výr.: 1002955

JASNÁ VĚC! | VLASTNOSTI MATERIÁLU

Kámen a sklo v dokonalé harmonii. 
Model LISENNE přináší čedičový  
design do vnějších prostor a závěsné 
svítidlo zase zatraktivňuje interiér.  
Přírodní kámen tvoří masivní základ-
nu, která ladí s něžným skleněným 
stínidlem. Svým kouřovým sklem  
připomíná časy, kdy se svítilo svíčka-
mi a ohněm. Za tím vším však stojí 
nejmodernější technologie: díky  
vestavěné objímce E27 je svítidlo 
vhodné pro různé typy světelných 
zdrojů LED. 

Dřevo se dřevem nestává, dřevo jím zkrátka je.  
Zatímco čediči a rzi trvá dlouho, než po dlouhém  
procesu vývoje získají svou podobu, je dřevo dřevem  
už od samého počátku: je  symbolem přirozenosti nejen 
vizuálně, ale také z hlediska svého povrchu a vůně. Naše 
řada FLATT vzdává této přirozenosti hold svým vnitřním 
povrchem ve vzhledu dřeva. Model FLATT s plochým 
hliníkovým krytem generuje nepřímé světlo, které vytváří 
v každém prostředí minimalistickou, moderní a zároveň 
přirozenou atmosféru. 

Přirozeně spousta variant.
Pokud chcete do svých projektů zařadit přírodní prvky, nemusíte 
se při výběru materiálu svítidel a plánování světla zříkat přírody. 
Svítidla SLV jsou k dispozici v mnoha variantách a velikostech.

LISENNE PD, E27
Č. výr.: 155714
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Máte již za sebou úspěšnou realizaci projektu se svítidly SLV? 
Povězte nám o tom! Potěší nás i fotografie a podrobné informace ze 
zákulisí: references@slv.de
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  DOBRÉ SVĚTLO  
 PRO PROJEKTY.  
   PRO PROJEKTY  
  V CENTRU POZORNOSTI. 

Realizujte své nápady. S naší podporou.
Neexistují dva stejné projekty. Ale každý projekt potřebuje 
dobré světlo. U SLV najdete vždy to správné řešení – i pro 
různé neobvyklé nápady. Ať už se jedná o hotely či restaurace, 
obchody, veřejné instituce nebo soukromé budovy – naši 
odborníci na osvětlení vám budou se svým know-how při jeho 
plánování vždycky oporou.
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Rustikální útulné prostředí pod trendovým světlem. Rujána je 
největší a možná i nejkrásnější ostrov v Německu. Na baltském  
pobřeží, v zálivu Prorer Wiek, se nachází mimořádný architektonický 
skvost, který vznikl na místě někdejšího nedokončeného projektu 
KdF Seebad Rügen. V nově přebudovaném bloku IV, který lze dnes 
znovu využívat, vznikly  luxusní apartmánové chaty Mariandl am 
Meer. Součástí tohoto kontrasty nabitého konceptu je také světlo  
od SLV. 

LUXUSNÍ CHATY „MARIANDL 
AM MEER“ NA PLÁŽI PRORA

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 
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Moderně osvětlená  
příjemná atmosféra. 
Koncept designu a osvětlení  
přichází na řadu již v lobby:  
moderní a elegantní základní 
osvětlení dává decentně vyniknout 
vysoce kvalitním, přírodním  
materiálům vybavení. Rostliny  
v rozdělovačích prostoru slouží jako 
členící prvky. Jsou orámovány 
LED pásky vyzařujícími nepřímé 
světlo, které usnadňuje orientaci. 

PROJEKTY | HORECA

Mořský vzduch v kombinaci  
s alpským stylem.
Prázdninový komplex Mariandl am Meer,  
který je dílem tří Bavorů z podhůří Alp, je  
považován za nejsevernější alpské středisko 
v Německu. Propojuje rustikální útulnost  
s čerstvým baltským vzduchem. Hosté si  
mohou užívat pobyt s výhledem na moře ve 
128 velkých a malých apartmánových chatách. 
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GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

Zásadně flexibilní.
V chatkách vytvářejí spoty AVO  
příjemné základní osvětlení. Slouží ale 
rovněž jako optické orientační body, 
pokud strhnou pozornost na to  
podstatné. Díky tomu, že jsou volně 
výkyvné a pohyblivé na napájecí liště, 
dá se jejich nasměrování kdykoli  
flexibilně změnit,

AVO TRACK, 3fáz., QPAR51
Č. výr.: 152640

Světlo vítá příchozí a vytváří příjemnou atmosféru. Útulnost však 
vyzařují nejen samotné chaty: také lobby a venkovní i wellness prostory 
profitují z konceptu osvětlení, které vytváří silné akcenty. 

Příjemnější spánek, lepší čtení.
Po celém dni na dovolené zvou útulné 
spací prostory k odpočinku. Nástěnná 
svítidla PHELIA zde vytvářejí neoslňující 
noční světlo a světlo na čtení. Ještě  
flexibilnější je v tomto ohledu náš model 
KARPO MAGN, který je díky volně  
směrovatelnému reflektoru na magnetic-
kém upevnění naším  doporučením  
pro budoucnost. 

KARPO MAGN
CW, single, PHASE
Č. výr.: 1004706
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Prorer Wiek je největší záliv  
Baltského moře na Rujáně, který 
sahá od poloostrova Jasmund na 
severu až po lesní oblast Granitz 
poblíž městečka Binz. Tato 
úchvatná přírodní kulisa s přímým 
přístupem k moři podnítila již ve 
30. letech 20. století myšlenku  
vybudovat tu prázdninový kom-
plex „KdF Seebad Rügen“ v binz-
ské části Prora. Základní kámen 
stavby podle návrhu architekta 

Clemense Klotze byl položen 2. 
května 1936. Od roku 1949 byl 
kolosální komplex převzat a rozší-
řen Národní lidovou armádou 
(NVA) NDR. Areál zůstal uzavřeným 
vojenským prostorem až do roku 
1991. Dnes, téměř 85 let po polo-
žení prvního základního kamene, 
tu vzniká pestrá směsice hotelů, 
restaurací, bydlení a podnikání, 
což z Prory činí novou žádanou 
lokalitu na Rujáně.  

PRORA: KOLOSÁLNÍ KUS HISTORIE. 

PROJEKTY | HORECA

Světlo, které umožní  
se zasnít. 
Wellness zóna s rozlohou 
750 m2 a s vnitřním a ven-
kovním bazénem,   saunou  
a parní lázní nabízí báječný 
relax. Nástěnné svítidlo 
THEO UP/DOWN nejenže 
vykouzlí vzrušující, nepřímé 
světelné akcenty, ale  
zajišťuje též osvětlení pro 
potřebnou orientaci. 

Prostě jednou úplně 
vypnout. 
V otevřeném obývacím  
a jídelním prostoru vytvářejí 
kónicky tvarovaná závěsná 
svítidla PHELIA teplé bílé  
a útulné světlo. Ideální pro 
společné hodování a vzpo-
mínání na prožitý den.
 

PHELIA 25, PD, E27
Č. výr.: 1002949

Decentní orientační body. 
Hliníková sloupková svítidla 
QUADRASYL ukazují hostům 
nepřímo, ale přesně a jasně 
cestu, aby mohli bezpečně 
procházet venkovními prostory. 
Díky sadě kotev do betonu, 
která je součástí dodávky, se 
svítidla nejen rychle instalují, 
ale jsou také bezpečně ukot-
vena.  

QUADRASYL 75, Pole, TCR-TSE
Č. výr.: 232295

THEO UP/DOWN, WL, QPAR51
Č. výr.: 229535
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Schurr – DIE BADGESTALTER GmbH
Jako německo-rakouská skupina pomáhá DIE BADGESTALTER  
ve více než 130 nezávislých společnostech se vším, co je nezbytné  
od počátečního plánování až po finální ukončení projektu. To je  
také případ společnosti Schurr v Dettingen unter Teck, která díky  
osvětlení SLV v showroomu nabízí inspiraci pro individuální projekty.

NUMINOS® L
3fáz., PHASE
Č. výr.: 1004275

Zaměřeno na vlhké zóny.
Reflektor STRUCTEC dokonale podtrhne designové detaily koupelny. Díky 
vhodnému adaptéru se hodí pro integraci do třífázového lištového systému 
DALI a je vybaven vysoce výkonným LED modulem. Totéž platí i pro  
NUMINOS® Spotlight, který se v budoucnu zaměří na ještě větší flexibilitu.  

Stupeň IP krytí pro koupelny? 
Chcete se dozvědět, který stupeň IP krytí je 
pro konkrétní místa v koupelně ten správný? 
Více se dozvíte na stranách 40–41. 
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PROJEKTY | OBCHOD

SIGHT TRACK
3fáz.
Č. výr.: 1001289

Dobré osvětlení od samého základu.
Pro světlo platí, že k sobě nesmí strhávat přílišnou  
pozornost. Závěsné svítidlo SIGHT TRACK vyzařuje 
homogenní základní osvětlení, které díky třífázovému 
modelu SIGHT TRACK získá brzy úspěšné vylepšení  
na kompletní vysokonapěťové liště. 

LIGHT EYE® 150
3fáz., PD, QPAR111
Č. výr.: 10000709

Oáza pohody, jak má být.
Ocelové kulaté závěsné svítidlo LIGHT EYE s kabelem 
potaženým textilem vytváří přesně tu pohodovou  
atmosféru, kterou potřebujeme v koupelně u umyvadla  
a kterou je třeba předvést v showroomu. Díky montáži 
na lištu lze přímý výstup světla vždy znovu a znovu  
jinak zaostřit.  
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 OPRAVDU UNIVERZÁLNÍ.  
   A VYNIKAJÍCÍ VE  
  SVÉ ROZMANITOSTI.

Pro každý požadavek to správné osvětlení.
Venkovní, vnitřní, obzvláště udržitelné, se systémem,  
s novými reflektory, se správnými typy ochrany, vyro-
bené z přírodních materiálů a mnohem více: svítidla 
SLV nabízejí rozmanitost pro spoustu oblastí použití. 
Seznamte se s nabízenými možnostmi. 



CR 
90

Materiál: plast

1460lm
I

I 
2700K

CR 
90

3300lm
I

I 
2700K

IP 20 36

IP 20 IK02 20° 19 L80B50 355°

24° 10

IP 20 IK02 20° 21 L80B50 10

IP 65 IK04 280° 150
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max. 7W1xGU10

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

NUMINOS® XL
DL

Strana 11

STRANY 8–9

STRANY 10–11

SAMRINA
SP, single, GU10

NUMINOS® MOVE M
DL

LED
GU10

Strana 9 Strana 9

Strana 11

1050 mA 
Příkon: 37,4 W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Ø/D: 16/10,8 cm
Montážní Ø/H: 14,5/11,5 cm
Driver není součástí dodávky

Varianta Č. výr.

3300 lm | 2700 K | CRI 90
matná černá 1003985

500 mA 
Příkon: 17,5W
Materiál: hliník/polykarbonát (PC)
Ø/V: 13,5/9 cm
Montážní Ø/H: 12/10 cm
Driver není součástí dodávky

Varianta Č. výr.

1460 lm | 2700 K | CRI 90
matná černá 1003553

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: plast/sklo
D/Š/V: 11,5/10/13 cm

Obsahuje recyklovaný materiál Obsahuje recyklovaný materiál

Varianta Č. výr.

GU10
černá 1004757

Varianta Č. výr.

2700 K 1004972
3000 K 1004973
4000 K 1004974

Světelný tok 300 lm
Proud žárovky 0,035 A
max. svítivost 400 cd
Index podání barev 80
Výkon 4 W
Spotřeba energie / 1000 h 4 kWh
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PRODUKTOVÝ INDEX

Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com  
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.
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CR 
90

CR 
90

CR 
90

CR 
90

CR 
90

CR 
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
WL

Strana 16Strana 16

ENOLA® SQUARE M UP/DOWN
WL

ENOLA® ROUND M
CL

STRANY 16–17

ENOLA® SQUARE M
CL

120–277 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Systémový výkon: 19 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/23/15 cm

Varianta Č. výr.

1480/1680 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matný antracit 1003419

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo
Ø/T: 10/12,5 cm

Varianta Č. výr.

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matný antracit 1003427

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/10/12,5 cm

Varianta Č. výr.

700/800 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matný antracit 1003421

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/16/15 cm

Varianta Č. výr.

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matný antracit 1003417

100–240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Systémový výkon: 10 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/16/15 cm

Varianta Č. výr.

720/820 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matný antracit 1003423

120–277 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Systémový výkon: 19 W
Materiál: hliník/sklo
D/Š/V: 10/23/15 cm

Varianta Č. výr.

1480/1680 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matný antracit 1003425
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PRODUKTOVÝ INDEX

Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese  slv.com  
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.

ENOLA® M
Přísl. čočka 19° 

ENOLA® M
Přísl. reflektor 56°

ENOLA® M
Přísl. čočka asymetrická

Strana 17 Strana 17 Strana 17

STRANY 16–17

Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
V: 3,8 cm

Materiál: polykarbonát (PC)
V: 4 cm

Materiál: ocel/polykarbonát (PC)
V: 3 cm

Varianta Č. výr.

černá 1005205

Varianta Č. výr.

chrom 1005207

Varianta Č. výr.

černá 1005206

dostupné od června 2021 dostupné od června 2021 dostupné od června 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, hranaté

SITRA L
WL, up/down, hranaté

SITRA M
WL, up/down, hranaté

Strana 20

Strana 20

ESKINA FRAME 45/75
Pole, single

Strana 19

STRANY 18–21

ESKINA FRAME 75
Pole, double

Strana 21

100–277 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Systémový výkon: 3,5 W
Materiál: hliník/akryl
D/Š/V: 17,3/8,5/6,7 cm

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Systémový výkon: 6,2 W
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 11,8/11/8,4 cm

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA 
Systémový výkon: 24 W
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 30/11/8,4 cm

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 20/11/8,4 cm

Varianta Č. výr.

60 lm | 3000 K | CRI 90
matný antracit 1003518

60 lm | 3000 K | CRI 90
matná bílá 1003519

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Systémový výkon: 15 W
Materiál: hliník
D/Š: 11,5/7,3 cm

Varianta Č. výr.

V: 45 cm | 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matný antracit 1004749

V: 75 cm | 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matný antracit 1004750

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Systémový výkon: 27 W
Materiál: hliník
D/Š/V: 11,5/7,3/75 cm

Varianta Č. výr.

Spot1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CRI 80
Spot2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | CR I80

matný antracit 1004751

Varianta Č. výr.

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matný antracit 1005148

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná bílá 1005149

580/620 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná rezavá 1005150

Varianta Č. výr.

2700/2800 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matný antracit 1005155

2700/2800 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná bílá 1005156

2700/2800 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná rezavá 1005157

Varianta Č. výr.

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matný antracit 1005151

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná bílá 1005153

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná rezavá 1005154

dostupné od července 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

PRODUKTOVÝ INDEX

Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com  
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.

ONE TRIPLE
PD, DALI

Strana 30

STRANY 28–31

ONE 60
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

Strana 29

ONE 60
PD, DALI, up/down

Strana 28

ONE 80
PD, DALI, up/down

220–240 V ~50/60 Hz | 1700 mA 
Systémový výkon: 65 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 80/3 cm

Varianta Č. výr.

3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná černá 1002913

3900/4200 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná bílá 1002914

220–240 V ~50/60 Hz | 900 mA 
Systémový výkon: 35 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/4,5 cm

Varianta Č. výr.

1230/1270 lm | 2700/3000 K | CRI 90
matná černá 1004765

1230/1270 lm | 2700/3000 K | CRI 90
matná bílá 1004766

220–240 V ~50/60 Hz | 1400 mA 
Systémový výkon: 55 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 80/4,5 cm

Varianta Č. výr.

2100/2120 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matná černá 1004767

2100/2120 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matná bílá 1004768

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA 
Systémový výkon: 24 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/4,5 cm

Varianta Č. výr.

820/830 lm | 2700/3000 K | CRI 90
matná černá 1004759

820/830 lm | 2700/3000 K | CRI 90
matná bílá 1004760

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA 
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/4,5 cm

Varianta Č. výr.

800/820 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matná černá 1004761

800/820 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matná bílá 1004762

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA 
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/4,5 cm

Varianta Č. výr.

1230/1270 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matná černá 1004763

1230/1270 lm | 3000/4000 K | CRI 90
matná bílá 1004764
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720lm
I

/ 770lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

1400lm
I

/ 1500lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

CRI 
90

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

CRI 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

Dali

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°

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

ONE 40
WL, DALI

ONE 60
WL, DALI

Strana 31

ONE 40 TRACK
3fáz., DALI

ONE 60 TRACK
3fáz., DALI

Strana 31

ONE 60
PD, DALI

ONE 80
PD, DALI

Strana 30

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA 
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/H: 60/8 cm

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Systémový výkon: 15,2 W
Materiál: hliník
Ø/H: 40/10,5 cm

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Systémový výkon: 15,2 W
Materiál: hliník
Ø/H: 60/10,5 cm

Varianta Č. výr.

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná černá 1002918

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná bílá 1002919

Varianta Č. výr.

650 lm | 3000 K | CRI 80
matná černá 1004769

650 lm | 3000 K | CRI 80
matná bílá 1004770

Varianta Č. výr.

670 lm | 4000 K | CRI 90
matná černá 1004771

670 lm | 4000 K | CRI 90
matná bílá 1004772

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Systémový výkon: 14 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/H: 40/7,5 cm

Varianta Č. výr.

720/770 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná černá 1002915

720/770 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná bílá 1002917

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA 
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 60/3 cm

Varianta Č. výr.

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná černá 1002909

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná bílá 1002910

220–240V ~50/60 Hz | 600 mA 
Systémový výkon: 25 W
Materiál: hliník/ocel
Ø/D: 80/3 cm

Varianta Č. výr.

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná černá 1002911

1400/1500 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná bílá 1002912
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IP 44

1xE27 max. 15W

IP 44

1xE27 max. 15W

270lm
I

I 
3000K

230lm
I

I 
3000K

CRI 
80

CRI 
80

LED

IP 55 L70B50 20

LED

IP 55 L70B50 20

STRANY 38–39

QUADRULO SENSOR
WL, E27

QUADRULO
WL

QUADRULO
CL

Strana 38

Strana 39

QUADRULO
WL, E27

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 14/29/16 cm

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník/akryl
Š/V/H: 12,5/25/13 cm

100–277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systémový výkon: 8 W
Materiál: hliník/akryl
D/Š/V: 14/14/13 cm

230 V ~50 Hz
Materiál: hliník/sklo
Š/V/H: 14/29/16 cm

Varianta Č. výr.

E27
matný antracit 1002402

Varianta Č. výr.

270 lm | 3000 K | CRI 80
matný antracit 1005201

Varianta Č. výr.

230 lm | 3000 K | CRI 80
matný antracit 1005202

Varianta Č. výr.

E27
matný antracit 1002403

PRODUKTOVÝ INDEX

Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com  
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.

dostupné od června 21dostupné od června 21



62

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 max. 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.

STRANY 40–41

TRUKKO
WL, obdélníkové

TRUKKO
WL, kulaté

MAGANDA
WL

VARU
EL, QPAR51

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24 V

Strana 41 Strana 41

Strana 40 Strana 41

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo
Ø/V: 10/8 cm
Montážní H: 8 cm 

Počet LED na metr: 70
Vzdálenost LED: 1,4 cm
Oddělitelné každých 10 cm
Minimální poloměr ohybu: 3 cm
D/Š/V: 500/1,2/0,4 cm
včetně 2 koncových krytek a upevňovacího 
materiálu

Varianta Č. výr.

GU10
matná černá 1001930

GU10
matná bílá 1001931

Varianta Č. výr.

3350 lm | 3000 K | CRI 90 1004735

220–240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Systémový výkon: 25 W
Materiál: sklo/plast
Š/V/H: 60/80/2,8 cm

220–240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Systémový výkon: 25 W
Materiál: sklo/plast
Ø/H: 60/2,8 cm

100–240 V ~50/60 Hz | 12 V 
Systémový výkon: 4,8 W
Materiál: ocel/sklo
Ø/D: 21,6/36 cm

Varianta Č. výr.

1080/1290/1250 lm | 3000/4000/6500 K | CRI 90
stříbrná 1004730

Varianta Č. výr.

1270/1260/1260 lm | 3000/4000/6500 K | CRI 90
stříbrná 1004731

Varianta Č. výr.

45,4/48/51 lm | 2700/3000/4000 K | CRI 90
stříbrná 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®

EL, kulaté, E27
POWER TRAIL-LITE®

EL, čtvercové
DASAR® 920
EL

Strana 41 Strana 41 Strana 41

350 mA 
Příkon: 1 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo
Ø: 4,1 cm
Montážní H: 9 cm 
Driver není součástí dodávky

350 mA 
Příkon: 1 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo
Š/V/H: 4,7/4,7/4,7 cm
Montážní Ø/H: 4/9 cm
Driver není součástí dodávky

12–24 V
Příkon: 7 W
Materiál: nerezová ocel 316 / sklo
Ø: 9,2 cm
Montážní Ø/H: 8,2/10,2 cm
Bez síťového zdroje

Varianta Č. výr.

45 lm | 3000 K | CRI 90
nerezová ocel 228332

Varianta Č. výr.

45 lm | 3000 K | CRI 90
nerezová ocel 228342

Varianta Č. výr.

360 lm | 3000 K | CRI 80
nerezová ocel 233500

PRODUKTOVÝ INDEX

Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese  slv.com  
a v aktuálním hlavním katalogu SLV 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 max. 23W

1xE27 max. 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.

STRANY 42–43

RUSTY© UP/DOWN
WL, kulaté

Strana 42

RUSTY© UP/DOWN
WL, čtvercové

LISENNE
PD, E27

Strana 43

LISENNE
WL, E27

Strana 43

FLATT SENSOR
WL

FLATT 65/100
Pole

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: čedič/sklo
Ø/V: 12/28,5 cm

100–277 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Systémový výkon: 16 W
Materiál: hliník
Š/V/H: 18/23/7 cm

100–240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Systémový výkon: 9,7 W
Materiál: hliník
D/Š: 18/4,5 cm

Varianta Č. výr.

E27
matná šedá 155752

Varianta Č. výr.

600 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná hnědá / matná antracitová 1002955

Varianta Č. výr.

V: 65 cm | 400 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná hnědá / matná antracitová 1002957

V: 100 cm | 400 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná hnědá / matná antracitová 1002959

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Systémový výkon: 14 W
Materiál: ocel FeCSi / hliník
Š/V/H: 14/18/16,5 cm

220–240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Systémový výkon: 14 W
Materiál: ocel FeCSi / hliník
Š/V/H: 14,5/18/16,5 cm

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: čedič/sklo
Ø/V: 12/28,5 cm

Varianta Č. výr.

516/525 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná rezavá / matná antracitová 1004651

Varianta Č. výr.

544/548 lm | 3000/4000 K | CRI 80
matná rezavá / matná antracitová 1004650

Varianta Č. výr.

E27
matná šedá 155714
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CRI 
80

1xGU10 max. 50W 1xE27 max. 23W

2xGU10 max. 35W

125lm
I

I 
3000K

350lm
I

I 
3000K

CRI 
90

1xGX53 max. 11W

LED

38 L70B50

IP 44 L70B50IP 44 IK02 IP 44

IP 20 350° 90° IP 20 200

PRODUKTOVÝ INDEX

Všechny produkty SLV s cenami najdete na adrese slv.com  
a v aktuálním hlavním katalogu SLV BIG WHITE®.

STRANY 46–49

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

Strana 48Strana 48

AVO TRACK
3fáz., QPAR51

PHELIA 25
PD, E27

Strana 49

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

Strana 49 Strana 49

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

PEMA®

WL

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/sklo
Š/V: 7/22,5 cm

220–240 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník
D/Š/V: 19/19/75 cm

230 V ~50 Hz
Systémový výkon: 4,7 W
Materiál: hliník/sklo
Ø: 9 cm

Varianta Č. výr.

GU10
matný antracit 229535

GU10
matná bílá 229531

GU10
matná šedá 229532

GU10
hliník 1000331

Varianta Č. výr.

125 lm | 3000 K | CRI 80
matný antracit 231015

125 lm | 3000 K | CRI 80
matná bílá 231010

125 lm | 3000 K | CRI 80
matná šedá 231012

Varianta Č. výr.

GX53
matný antracit 232295

GX53
matná šedá 232294

220–240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Systémový výkon: 6,2 W
Materiál: ocel/hliník
Š/V/Ø: 8/12/8 cm

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

230 V ~50/60 Hz
Materiál: hliník/ocel
Ø/V: 27,5/32 cm

Varianta Č. výr.

GU10
matná černá 152640

GU10
matná bílá 152641

Varianta Č. výr.

E27
matná černá / zlatá 1002949

E27
matná černá / bílá 133310

Varianta Č. výr.

350 lm | 3000 K | CRI 90
matná černá 1004706
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3100lm
I

I 
3000K

CRI 
801xGU10 max. 75W

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
3fáz.

LIGHT EYE® 150
3fáz., PD, QPAR111

Strana 51Strana 51

NUMINOS® L
3fáz., PHASE

Strana 50

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systémový výkon: 38 W
Materiál: hliník/akryl
D/Š/V: 114/4,5/12 cm

230 V ~50 Hz
Materiál: ocel
Ø/V: 15/12 cm

Varianta Č. výr.

3100 lm | 3000 K | CRI 80
matná černá 1001289

3100 lm | 3000 K | CRI 80
matná bílá 1001290

3100 lm | 3000 K | CRI 80
matná šedá 1001292

Varianta Č. výr.

GU10
matná černá / chrom 1000709

GU10
matná bílá / chrom 1000710

GU10
chrom 153112

220–240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Systémový výkon: 28 W
Material: hliník/plast
Ø/D/V: 10/21,3/18 cm

STRANY 50–51

Varianta Č. výr.

2340 lm | 3000 K | CRI 90
matná černá 1004275

2400 lm | 3000 K | CRI 90
matná černá 1004276

2340 lm | 3000 K | CRI 90
matná bílá / matná černá 1004279

2400 lm | 3000 K | CRI 90
matná bílá / matná černá 1004280
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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 chyby 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 užití našich snímků, bychom 
proto chtěli na tomto místě srdečně poděkovat!

Vydáním tohoto katalogu končí platnost cen v dříve publikovaných 
seznamech a katalozích. Náš celkový sortiment najdete na naší 
webové stránce slv.com a v aktuálním katalogu BIG WHITE® 21.

Vydavatel
SLV Czech s.r.o.
V Sedlci 28/17
160 00  PRAHA 6 - Sedlec

Česká republika:
Tel. +420 245 501 200
Slovensko:
Tel. +421 911 351 555

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2021

Seznamy fotografií
SLV GmbH, 2021
www.stock.adobe.com
www.gettyimages.de

DIGITÁLNÍ BIG WHITE® –  
VÁŠ FLEXIBILNÍ SPOLEČNÍK.

S naším digitálním listovacím katalogem máte 
po ruce nástroj, díky kterému bude vaše ná-
vštěva u zákazníka ještě efektivnější než kdy 
předtím: nejen, že s sebou přinesete digitální 
podobu našeho hlavního katalogu, ale pomocí 
dalších služeb získáte navíc rychlý přehled 
přesně o těch produktech SLV, které chcete 
vidět. 



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

K dostání u vašeho odborného prodejce:

slv.com
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