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LUXO  -  SLIME LINE   -  FLEX LINE 
 
Začneme klasikou – stolními ateliérovými světly LUXO. Léta je dodáváme ve dvou provedeních: 
s elektronickým předřadičem a v levnějším provedení bez něj. Tato cenově dostupnější varianta 
najde své místo tam,kde nejsou problémy s kolísáním napětí  sítě. Pro předřadič se rozhodněte 
určitě tam,kde problémy jsou a dále také tato verze zásadně ovlivňuje životnost trubic. Za mírně 
vyšší cenu také nebudou Vaše oči ani po hodinách unavené. 
 
 
 

LUXO má robustní,pohyblivé rameno upevněné ve 
svorce . Díky osazení dvěma trubicemi TruLite á 15W 
získáte optimální  osvětlení pracovní plochy 
v bezprostřední blízkosti.Světlo prakticky nevyvýjí 
žádné teplo a nevytváří žádné ostré rozhradí světla 
a stínu. Tip! Pokud potřebujete občas i UV 
světlo,není nic jednoduššího než demontovat TruLity 
a namontovat UV trubice na jejich místo. Akční 
rádius Luxa je 120cm. Snížení světleného toku po 
6000 hodinách provozu činí pouhých 14%. Velikost 
reflektoru 48x10cm,šířka čelisti 60mm,odpovídá 
normě CE,VDE,přívodní kabel 150cm,230V/50Hz. 

 
 

 
Obj.číslo 5530 000 LUXO bez předřadiče      5975.00 
Obj.číslo 5531 000 LUXO s předřadičem        9000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
LUXO stativ pro všechny LUXO světla a lupy je tím 
nejvhodnějším doplňkem,pokud potřebujete Vaše 
světlo na více místech v ateliéru. Výška 
103cm,provedení chrom na pojezdových 
kolečkách s brzdou. 
 
Obj.číslo 5543 000  Stativ                                5970.00 
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 SLIM LINE je nová řada světel,které spojují 
denní světlo s designem na pracovišti. Slim je 
velmi elegantní díky tenkým hliníkovým 
profilům . Díky předřadiči pak zaručuje  
obsolutně bezkolísavý provoz. 
 Dodává se v základním provedení se svorkou 
pro uchycení na stůl(šířka čelisti 20-70mm) 
opčně i s těžkým podstavcem na stůl(5.3kg). 
Dolní rameno má délku 48cm,horní 54.5cm. 
SLIM LINE je osazen jednou 24W trubicí 
TrueLite T5 o délce 60cm. Vypínač v patě 
dolního ramena. 
 
 
 
 
 
 
Obj.č.5515 100  Světlo SLIM LINE          6185.00 
Obj.č.5515 200  Podstavec na stůl       1535.00 
Obj.č.5504 024  TruLite trubice T5         1018.00 

 
 
FLEX LINE druhé z nové řady stolních 
ateliérových světel s trubicemi  TrueLite. Tento 
model je osazen 3 zářivkami  o délce 60cm a 
tvoří tak přechod k větším ateliérovým 
světlům.  Pohyb ramen (50+40cm) 
podporován plynovými tlumiči,velikost 
reflektoru 68x20x6.2 v provedení leštěné 
aluminium – předřadič? Samozřejmě 
zabudovaný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obj.č.5516 000 Světlo FLEX LINE    21755.00 
Obj.č.5504 060 Zářivka TrueLiteT8     689.00 

 
 
Pokud spojení světlo-design milujete,rádi Vás budeme hýčkat špičkovými italskými produkty. 
Tolomeo Tavolo,Tolomeo Lettura,Tolomeo Pinza,Tolomeo Faretto,Tolomeo Sospensione,Tolomeo 
Micro Tolomeo Mega za ceny od 5680 do 21120.00 
 
 


