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LIP 110 Nova

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

και εσωτερικούς χώρους

με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
σταθερό
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με υάλινο προφηλακτήρα tempered
Φωτιστικό
χωνευτό
οροφής
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
με ενσωσματωμένο
1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σταθερό
σε θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατάλληλο
για darklight φωτισμό
υάλινο
κατόπιν
παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με
προφυλακτήρα
tempered
διάφανο ή ματαλουμινίου υψηλής απόδοσης
με ανακλαστήρα
με
1 COB LED ισχύος
ενσωματωμένο
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
LM80, CRI>80

με
ενσωματωμένη
ψήκτρα
απόδοσης
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90
& CRIυψηλής
98+
θερμοκρασία
για την καλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
σε
χρώματος
2700-3000-4000
λειτουργεί Κelvin
με συνοδευτικό led driver on/off
κατόπιν
παραγγελίας
ή κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali /

COMFORD DARK CL

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

1-10 volt αλουμινίου
με ανακλαστήρα
υψηλής απόδοσης

με
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
δέσμη
Recessed
led spotlight
με
υψηλής use
απόδοσης
ενσωματωμένη
for outdoorsψήκτρα
and indoors
για την καλύτερη διαχείριση

die cast aluminum

θερμότητας του led

painted
with polyester
electrostatic powder
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
fixed
on/off
ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

with small external trim

33746

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33747

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33748

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33749

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

Recessed
fitting
suitable
for darklight (anti-dazzle) effect
for indoors use
cast
withaluminum
tempered glass transparent or mat
die
with incorporated 1 COB LED
fixed
suitable
for darklightrequest
effect available with CRI>90
CRI>80,upon
with&tempered
CRI 98+glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
in CRI>80
2700-3000-4000 Κelvin
LM80,
upon
request
inwith
3500-5000-6500
upon
request
available
CRI>90 & CRI 98+Κelvin
in
2700-3000-4000
Kelvin
with high performance
aluminum reflector
upon
request
in performance
2800-3500-5000-6000
Kelvin
with
high
heatsink
with
high performance aluminum reflector

for
best
heat
management
with high performance heatsink
best
available
with narrow-medium-wide-extra
for
heat management
widewith
beam
available

narrow-medium-wide-extra
wide
beam on/off as standard
works with remote led
driver,

works
remote
led driver
orwith
upon
request
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

33750

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33751

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28731

3.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

40˚

330-360-390 LUMEN

33752

15.5W
KELVIN
| 1510-1570-1630
LUMENLUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000
KELVIN 515-560-605
28732| 2700-3000-4000

33753

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

28733

7.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28734

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

850-875-900 LUMEN

Fixed

28735| 2700-3000-4000
12.75W 220-240V
2700-3000-4000
KELVIN 900-950-1025
19.5W
KELVIN
| 1815-1890-1960
LUMENLUMEN

33754

110mm

28736

9.2W

220-240V

28737

11.0W

28738

12.5W

103mm

100X100mm

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130-175mm

Anti-dazzle
Angle

23

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

Ø103mm

20

H

110x110mm

Ø50mm

MP

53mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

95mm

mp

Ø110mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

LIP SQ 110 Nova WP

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

και εσωτερικούς χώρους

με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
σταθερό
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με υάλινο προφηλακτήρα tempered
Φωτιστικό
χωνευτό
οροφής
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
με ενσωσματωμένο
1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σταθερό
σε θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατάλληλο
για darklight φωτισμό
υάλινο
κατόπιν
παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με
προφυλακτήρα
tempered
διάφανο ή ματαλουμινίου υψηλής απόδοσης
με ανακλαστήρα
με
1 COB LED ισχύος
ενσωματωμένο
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
LM80, CRI>80

με
ενσωματωμένη
ψήκτρα
απόδοσης
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90
& CRIυψηλής
98+
θερμοκρασία
για την καλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
σε
χρώματος
2700-3000-4000
λειτουργεί Κelvin
με συνοδευτικό led driver on/off
κατόπιν
παραγγελίας
ή κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali /

COMFORD DARK CL

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

1-10 volt αλουμινίου
με ανακλαστήρα
υψηλής απόδοσης

με
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
δέσμη
Recessed
led spotlight
με
υψηλής use
απόδοσης
ενσωματωμένη
for outdoorsψήκτρα
and indoors
για την καλύτερη διαχείριση

die cast aluminum

θερμότητας του led

painted
with polyester
electrostatic powder
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
fixed
on/off
ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

with small external trim

33764

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33765

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33766

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33767

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

Recessed
fitting
suitable
for darklight (anti-dazzle) effect
for indoors use
cast
withaluminum
tempered glass transparent or mat
die
with incorporated 1 COB LED
fixed
suitable
for darklightrequest
effect available with CRI>90
CRI>80,upon
with&tempered
CRI 98+glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
in CRI>80
2700-3000-4000 Κelvin
LM80,
upon
request
inwith
3500-5000-6500
upon
request
available
CRI>90 & CRI 98+Κelvin
in
2700-3000-4000
Kelvin
with high performance
aluminum reflector
upon
request
in performance
2800-3500-5000-6000
Kelvin
with
high
heatsink
with
high performance aluminum reflector

for
best
heat
management
with high performance heatsink
best
available
with narrow-medium-wide-extra
for
heat management
widewith
beam
available

narrow-medium-wide-extra
wide
beam on/off as standard
works with remote led
driver,

works
remote
led driver
orwith
upon
request
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

33768

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33769

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28731

3.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

40˚

330-360-390 LUMEN

33770

15.5W
KELVIN
| 1510-1570-1630
LUMENLUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000
KELVIN 515-560-605
28732| 2700-3000-4000

33771

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

28733

7.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28734

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

850-875-900 LUMEN

Fixed

28735| 2700-3000-4000
12.75W 220-240V
2700-3000-4000
KELVIN 900-950-1025
19.5W
KELVIN
| 1815-1890-1960
LUMENLUMEN

33772

110x110mm

28736

9.2W

220-240V

28737

11.0W

28738

12.5W

100X100mm

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

102x102mm

130-175mm

54

Anti-dazzle
Angle

Front
130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

102x102mm

20

H

110x110mm

Ø50mm

MP

25mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

95mm

mp

110x110mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

LIP SQ 110 Nova

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

και εσωτερικούς χώρους

με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
σταθερό
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με υάλινο προφηλακτήρα tempered
Φωτιστικό
χωνευτό
οροφής
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
με ενσωσματωμένο
1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σταθερό
σε θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατάλληλο
για darklight φωτισμό
υάλινο
κατόπιν
παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με
προφυλακτήρα
tempered
διάφανο ή ματαλουμινίου υψηλής απόδοσης
με ανακλαστήρα
με
1 COB LED ισχύος
ενσωματωμένο
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
LM80, CRI>80

με
ενσωματωμένη
ψήκτρα
απόδοσης
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90
& CRIυψηλής
98+
θερμοκρασία
για την καλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
σε
χρώματος
2700-3000-4000
λειτουργεί Κelvin
με συνοδευτικό led driver on/off
κατόπιν
παραγγελίας
ή κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali /

COMFORD DARK CL

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

1-10 volt αλουμινίου
με ανακλαστήρα
υψηλής απόδοσης

με
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
δέσμη
Recessed
led spotlight
με
υψηλής use
απόδοσης
ενσωματωμένη
for outdoorsψήκτρα
and indoors
για την καλύτερη διαχείριση

die cast aluminum

θερμότητας του led

painted
with polyester
electrostatic powder
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
fixed
on/off
ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

with small external trim

33755

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33756

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33757

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33758

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

Recessed
fitting
suitable
for darklight (anti-dazzle) effect
for indoors use
cast
withaluminum
tempered glass transparent or mat
die
with incorporated 1 COB LED
fixed
suitable
for darklightrequest
effect available with CRI>90
CRI>80,upon
with&tempered
CRI 98+glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
in CRI>80
2700-3000-4000 Κelvin
LM80,
upon
request
inwith
3500-5000-6500
upon
request
available
CRI>90 & CRI 98+Κelvin
in
2700-3000-4000
Kelvin
with high performance
aluminum reflector
upon
request
in performance
2800-3500-5000-6000
Kelvin
with
high
heatsink
with
high performance aluminum reflector

for
best
heat
management
with high performance heatsink
best
available
with narrow-medium-wide-extra
for
heat management
widewith
beam
available

narrow-medium-wide-extra
wide
beam on/off as standard
works with remote led
driver,

works
remote
led driver
orwith
upon
request
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

33759

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33760

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28731

3.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

40˚

330-360-390 LUMEN

33761

15.5W
KELVIN
| 1510-1570-1630
LUMENLUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000
KELVIN 515-560-605
28732| 2700-3000-4000

33762

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

28733

7.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28734

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

850-875-900 LUMEN

Fixed

28735| 2700-3000-4000
12.75W 220-240V
2700-3000-4000
KELVIN 900-950-1025
19.5W
KELVIN
| 1815-1890-1960
LUMENLUMEN

33763

110x110mm

28736

9.2W

220-240V

28737

11.0W

28738

12.5W

100X100mm

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

102x102mm

130-175mm

Anti-dazzle
Angle

23

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

102x102mm

20

H

110x110mm

Ø50mm

MP

25mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

95mm

mp

110x110mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

PINAKAS 3
LIP 114 RD FD

HOTEL SERIES

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000
00000

-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
COMFORD

-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

Φωτιστικό
οροφής
6.7W | 2700-3000-4000
KELVIN χωνευτό
| 585-615-640
LUMEN
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
KELVIN
| 645-675-705
LUMEN
DARK7.5W
CL | 2700-3000-4000
με μικρό
εξωτερικό
πλαίσιο
σταθερό
με υάλινο
tempered
9.0W | 2700-3000-4000
KELVINπροφυλακτήρα
| 780-820-860 LUMEN
διάφανο ή ματ
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
κατάλληλο
για darklight φωτισμό
εσωτερικού
χώρου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
σταθερό
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο
darklight φωτισμό
για τηνγιακαλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο προφυλακτήρα
CRI>80
tempered
διάφανο ή ματ
ενσωματωμένο
κατόπιν παραγγελίας
με CRΙ>90 & CRI 98+
με
1 COB LED ισχύος
LM80,
σεCRI>80
θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν
παραγγελίας
με
CRΙ>90
& CRI
κατόπιν παραγγελίας και
σε 98+
3500-5000-6500 Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος

με
ανακλαστήρα
αλουμινίου
ή με φακό
2700-3000-4000 Κelvin
υψηλής
απόδοσης
κατόπιν
παραγγελίας
και
Κelvin
σε
με2800-3500-5000-6000
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
με
αλουμινίου
ανακλαστήρα
λειτουργεί με
συνοδευτικό led driver
υψηλής απόδοσης
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας
τουfitting
led
Recessed

λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
for indoors
use
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

die cast aluminum

33658
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33659
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33660
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

with fitting
very small external frame
Recessed
for
indoors
fixed use
die
aluminum
cast
suitable
for darklight
fixed
withfortempered
glass transparent or mat
suitable
darklight effect
with
incorporated
1 COBorLED
with
tempered
glass transparent
mat
adjusted
on 1aCOB
high
performance heatsink
with
incorporated
LED
LM80,
forCRI>80
best thermal management of the led source
upon
request available with CRI>90 & CRI 98+
CRI>80
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon
request
available with CRI>90
upon
request
in 2800-3500-5000-6000
Kelvin & CRI 98+
inhigh
2700-3000-4000
Kelvinreflector
with
performance aluminum
with
high performance
upon
request in heatsink
3500-5000-6500 Kelvin
for
management
best
withheat
high
performance aluminum reflector or lens
available with

00000
33661

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

wide
works
withbeam
remote led driver
on/off,
dimmable
phase cut/Dali/1-10volt
works
with remote
led driver

33662
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33663
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000
33664

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN
3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731

33665
00000

6.0W
220-240V | 1660-1730-1795
2700-3000-4000 KELVIN
515-560-605 LUMEN
28732
17.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN

00000
33666

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733
19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN
28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN

INDICATIVE
PINAKAS
5 COB LED TABLE *CRI>80

available with narrow-medium-wide-extra
narrow-medium-wide-extra
wide beam
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28735
114mm

12.75W 220-240V

103mm

40˚

2700-3000-4000 KELVIN

90-135mm

Fixed

900-950-1025 LUMEN

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

23

28736

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

20

MP

110x110mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
Ø103mm
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
H

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

20mm

Ø46mm

mp

96mm
114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

PINAKAS 3
LIP 114 WP

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000
00000

-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
COMFORD

-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

Φωτιστικό
οροφής
6.7W | 2700-3000-4000
KELVIN χωνευτό
| 585-615-640
LUMEN
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
KELVIN
| 645-675-705
LUMEN
DARK7.5W
CL | 2700-3000-4000
με μικρό
εξωτερικό
πλαίσιο
σταθερό
με υάλινο
tempered
9.0W | 2700-3000-4000
KELVINπροφυλακτήρα
| 780-820-860 LUMEN
διάφανο ή ματ
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
κατάλληλο
για darklight φωτισμό
εσωτερικού
χώρου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
σταθερό
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο
darklight φωτισμό
για τηνγιακαλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο προφυλακτήρα
CRI>80
tempered
διάφανο ή ματ
ενσωματωμένο
κατόπιν παραγγελίας
με CRΙ>90 & CRI 98+
με
1 COB LED ισχύος
LM80,
σεCRI>80
θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν
παραγγελίας
με
CRΙ>90
& CRI
κατόπιν παραγγελίας και
σε 98+
3500-5000-6500 Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος

με
ανακλαστήρα
αλουμινίου
ή με φακό
2700-3000-4000 Κelvin
υψηλής
απόδοσης
κατόπιν
παραγγελίας
και
Κelvin
σε
με2800-3500-5000-6000
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
με
αλουμινίου
ανακλαστήρα
λειτουργεί με
συνοδευτικό led driver
υψηλής απόδοσης
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας
τουfitting
led
Recessed

λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
for indoors
use
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

die cast aluminum

00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

with fitting
very small external frame
Recessed
for
indoors
fixed use
die
aluminum
cast
suitable
for darklight
fixed
withfortempered
glass transparent or mat
suitable
darklight effect
with
incorporated
1 COBorLED
with
tempered
glass transparent
mat
adjusted
on 1aCOB
high
performance heatsink
with
incorporated
LED
LM80,
forCRI>80
best thermal management of the led source
upon
request available with CRI>90 & CRI 98+
CRI>80
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon
request
available with CRI>90
upon
request
in 2800-3500-5000-6000
Kelvin & CRI 98+
inhigh
2700-3000-4000
Kelvinreflector
with
performance aluminum
with
high performance
upon
request in heatsink
3500-5000-6500 Kelvin
for
management
best
withheat
high
performance aluminum reflector or lens
available with

00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

wide
works
withbeam
remote led driver
on/off,
dimmable
phase cut/Dali/1-10volt
works
with remote
led driver

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN
3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731

00000

6.0W
220-240V | 1660-1730-1795
2700-3000-4000 KELVIN
515-560-605 LUMEN
28732
17.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN

00000

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733
19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN
28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN

INDICATIVE
PINAKAS
5 COB LED TABLE *CRI>80

available with narrow-medium-wide-extra
narrow-medium-wide-extra
wide beam
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28735
114mm

12.75W 220-240V

103mm

40˚

2700-3000-4000 KELVIN

90-130mm

Fixed

900-950-1025 LUMEN

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

20

28736

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

20

MP

110x110mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
Ø103mm
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
H

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

20mm

Ø46mm

mp

96mm
114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

LIP 195 COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28693

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33454

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33455

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

33456

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

33457

COB LED 28.0W 800mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2850 LUMEN

33458

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

195mm

185mm

125mm-170mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
with very small external frame
movable 35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management

works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

20

40˚

Anti-dazzle
Angle

mp

MOVABLE

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

LIP FIXED MIKRO 3

Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
με μικρο εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση
και αντικατάσταση του λαμπτήρα

Recessed false ceiling spot
with small external trim/frame
suitable for indoors use
from die cast aluminum
fixed
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component

28572

DICHROIC 230-240V 50W GU10

28573

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 230-240V 3W-8W | REF 1

28574

LED LAMP MR16 GU10 220-240V 230-240V 7W-12W | REF 2

28575

DICHROIC 12V 50W GU5.3 | REF 3

28576

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 7W-12W | REF 4
76mm

115mm

20

mp

81mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

WHITE COLORS: RAL 9003 MAT - RAL 9010 MAT - RAL 9016 MAT

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

LIP FIXED MIKRO 4 IP44

Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
με μικρο εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση
του λαμπτήρα
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
Recessed false ceiling spot
with small external trim/frame
suitable for indoors use
from die cast aluminum
fixed
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component
with tempered glass transparent or mat

28579

DICHROIC 230-240V 50W GU10

28580

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 230-240V 3W-8W | REF 1

28581

LED LAMP MR16 GU10 220-240V 230-240V 7W-12W | REF 2

28582

DICHROIC 12V 50W GU5.3 | REF 3

28583

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 7W-12W | REF 4
IP20

85mm

76mm

115mm

44 FRONT

mp

IP44

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

WHITE COLORS: RAL 9003 MAT - RAL 9010 MAT - RAL 9016 MAT

Lip RD 114 Dark Move

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

COMFORD DARK CL

Σποτ led χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά
με μικρό εξωτερικό στεφάνι
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±35° ή καθέτως ±35°
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
κατάλληλο
για darklight φωτισμό

εσωτερικού
χώρου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος

αλουμινίου

σταθερό
προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης

κατάλληλο
darklight διαχείριση
φωτισμό
για τηνγια
καλύτερη
θερμότητας του led
με υάλινο προφυλακτήρα

CRI>80διάφανο ή ματ
tempered
παραγγελίας
CRΙ>90 & CRI 98+

με κατόπιν
ενσωματωμένο
1 COB LEDμε
ισχύος

LM80,
CRI>80
σε θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin

κατόπιν
παραγγελίας
με
CRΙ>90
&
CRI3500-5000-6500
98+
κατόπιν παραγγελίας και σε
Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος

με
ανακλαστήρα
αλουμινίου
υψηλής απόδοσης
2700-3000-4000 Κelvin
ή με παραγγελίας
φακό υψηλής απόδοσης

κατόπιν
καιμε
σε δέσμη
2800-3500-5000-6000
Κelvin

στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία

με λειτουργεί
ανακλαστήραμε
αλουμινίου
συνοδευτικό led driver On/off
υψηλής απόδοσης

ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut /
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
Dali / 1-10voltψήκτρα υψηλής απόδοσης
με ενσωματωμένη
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας
του
ledspot

Recessed
led


λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
for indoors
use
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

die cast aluminum

with small

Recessed
fitting external trim

formovable
indoors usehorizontally ±35° or vertically ±35°

diesuitable
cast aluminum
for darklight effect
fixed
with incorporated 1 COB LED

suitable for darklight effect
adjusted
a high
performance

with
temperedon
glass
transparent
or mat heatsink
5.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
forincorporated
best thermal
management
of led| 440-460-480
source

with
1 COB
LED

LM80,
CRI>80
CRI>80

upon
request
available
with
CRI>90
&
CRI
98+
upon
request
available withKELVIN
CRI>90| 585-615-640
& CRI 98+ LUMEN
6.7W
| 2700-3000-4000
in 2700-3000-4000
Kelvin
in 2700-3000-4000
Kelvin

upon
request in 2800-3500-5000-6000
Kelvin
upon
in 3500-5000-6500

with
high request
performance
aluminum reflector Kelvin
7.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN reflector
| 645-675-705 LUMEN

with
high
performance
heatsinkaluminum
with
high
performance
for best heat management
or
with
lens
available with

PINAKAS 2

INDICATIVE
PINAKAS
1 COB LED TABLE *CRI>80
00000
33737

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

33738
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

00000

33739
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

33740
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

33741
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

33742
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000


available
narrow-medium-wide-extra
narrow-medium-wide-extra
wide beam
9.0W |with
2700-3000-4000
KELVIN | 780-820-860 LUMEN

wide
beam
works
with
remote led driver

on/off,
dimmable
phase cut/Dali/1-10volt
works
with remote
led driver on/off as standard

11.0Wrequest
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 925-965-1000 LUMEN
or upon
dimmable phase
cut/Dali/1-10volt

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732
10.5W | 2700-3000-4000
KELVIN
|
1050-1080-1125
LUMEN
7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733

33743
00000
33744
00000

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN
Movable

00000

Movable
Fixed

Anti-dazzle

Angle KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
12.0W | 2700-3000-4000

28734
11.0W KELVIN
220-240V| 1200-1250-1300
2700-3000-4000 KELVIN
850-875-900 LUMEN
12.0W
| 2700-3000-4000
LUMEN

33745
00000

28735
114mm

PINAKAS 4
00000

102mm

00000

2700-3000-4000 KELVIN

900-950-1025 LUMEN

90-135mm

100X100mm

20

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

PINAKAS 5

130mm

50mm

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

00000

7.5W | 2700-3000-4

00000

9.0W | 2700-3000-4

00000

11.0W | 2700-3000

20

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

MP

00000

12.75W 220-240V

28736



mp

40˚

110x110mm

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
Ø102mm
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
12.75W | 2700-300
12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

00000

warm 2700 kelvin

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

00000

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

00000

21.4W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2035-2120 LUMEN

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

warm white 3000 Kelvin

H white 4000 Kelvin
neutral

00000
25mm

Ø46mm

10.5W | 2700-3000

00000

12.0W | 2700-3000

00000

15.5W | 2700-3000

00000

17.5W | 2700-3000

97mm
114mm

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

19.5W | 2700-3000

Lip RD 114 Dark Rotate

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

COMFORD DARK CL

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με
ενσωματωμένο
1 σποτ αλουμινίου
Φωτιστικό
χωνευτό οροφής
εσωτερικού
χώρου ±355° ή καθέτως ±25°
κινητό
οριζοντίως
αλουμινίου
με
υάλινο προφυλακτήρα tempered
σταθερό

διάφανο
ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
κατάλληλο
για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα
μεtempered
ενσωματωμένο
1 COB LED ισχύος
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένοσε
1 COB
LED ισχύος
ενσωματωμένο
ψήκτρα
υψηλής απόδοσης
LM80,
για
τηνCRI>80
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
CRI>80
σε θερμοκρασία χρώματος
κατόπιν
παραγγελίας
2700-3000-4000
Κelvin με CRΙ>90 & CRI 98+
κατόπιν
παραγγελίας
σε
θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
και σε 2800-3500-5000-6000
κατόπιν
παραγγελίας και Κelvin
σε 3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου
μευψηλής
ανακλαστήρα
αλουμινίου υψηλής απόδοσης
απόδοσης
με
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
μεδέσμη
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία ευρεία
λειτουργεί
με συνοδευτικό
ledαπόδοσης
driver, On/off
με ενσωματωμένη
ψήκτρα υψηλής
την καλύτερη
διαχείρισηdimmable phase cut / Dali
ήγια
κατόπιν
παραγγελίας
/ θερμότητας
1-10volt του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

00000
33802

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33803
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33804
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

Recessed fitting
Recessed
fitting
for
indoors
use
for cast
indoors
use
die
aluminum
die cast aluminum
movable
horizontally ±355° and vertically ±25°
fixed
with
tempered
glass
transparent or mat
suitable
for darklight
effect
with tempered
glass transparent
suitable
for darklight
effect or mat
with
incorporated 1 COB
LED LED
with
incorporated
1 COB
PINAKAS
2
LM80, CRI>80

adjusted
on a high performance heatsink
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
for
best thermal management
of led source
in 2700-3000-4000
Kelvin
5.0W
KELVIN
00000 CRI>80
as standard
upon request
in| 2700-3000-4000
2800-3500-5000-6000
Kelvin | 440-460-480 LUMEN
with high
performance
aluminum
reflector & CRI 98+
upon
request
available
with CRI>90

with
high
performance
heatsink
infor2700-3000-4000
Κelvin
| 2700-3000-4000
KELVIN | 585-615-640 LUMEN
best 6.7W
heat management
00000 upon
request
available
with in 3500-5000-6500 Κelvin
with
high performance aluminum
narrow-medium-wide-extra
wide beam reflector
works with
remote
led driver
7.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 645-675-705 LUMEN
with
narrow-medium-wide-extra
00000 available

33805
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

works with
led driver KELVIN | 780-820-860 LUMEN
9.0Wremote
| 2700-3000-4000
00000 
on/off, dimmable phase cut/ Dali / 1-10 volt

33806
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33807
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731

00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

INDICATIVE
PINAKAS
1 COB LED TABLE *CRI>80

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28732

33808
00000

6.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

33810
00000

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

40˚

Movable

515-560-605 LUMEN

Fixed
Movable

28733
8.5W
| 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN
28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN
10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN
28735
12.75W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 900-950-1025 LUMEN
7.0W

33809
00000

585-620-635 LUMEN

Anti-dazzle
Angle

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
100X100mm

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
28736
114mm

PINAKAS 4
00000

11.0W
102mm

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

220-240V90-135mm
2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

220-240V

1060-1120-1180 LUMEN

2700-3000-4000 KELVIN

130mm

20

PINAKAS 5

50mm
110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

20

110x110mm

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

MP

00000

9.2W

28737



mp

wide
on/off,beam
dimmable phase cut/Dali/1-10volt

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000
00000

7.5W | 2700-3000-4
Ø102mm

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
H to our list.
ask for a confirmation that this is the most updated product

9.0W | 2700-3000-4

00000

Bαµµένα| µε
Πολυεστερική Hλεκτροστατική
Bαφή | 925-965-1000 LUMEN
11.0W
2700-3000-4000
KELVIN

00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

12.0W | 2700-3000
Περιστρεφόμενο
00000

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

15.5W | 2700-3000
00000
Adjustable

00000

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

00000

Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin
25mm

00000

11.0W | 2700-3000

00000

12.75W | 2700-300

00000

10.5W | 2700-3000

Ø46mm

97mm
114mm

355° οριζοντίως και 25° καθέτως

355° horizontally and 25° vertically

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

00000

21.4W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2035-2120 LUMEN

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

17.5W | 2700-3000

19.5W | 2700-3000

Lip SQ 114 Dark Move

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
βαμμένο ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
κινητό οριζοντίως ±35° ή καθέτως ±35°
με
υάλινο προφυλακτήρα tempered
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
με
ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
σταθερό
ενσωματωμένο
σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο για darklight φωτισμό

για
την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο προφυλακτήρα
CRI>80
tempered διάφανο ή ματ
κατόπιν
παραγγελίας
με ενσωματωμένο
1 COB με
LEDCRΙ>90
ισχύος & CRI 98+
LM80,
CRI>80
σε
θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin

κατόπιν
παραγγελίας
με
CRΙ>90
CRI 98+
κατόπιν παραγγελίας και σε&3500-5000-6500
Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος
με
ανακλαστήρα
αλουμινίου
υψηλής απόδοσης
2700-3000-4000 Κelvin
με
δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
κατόπιν
παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000
Κelvin
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver on/off
ανακλαστήρα
αλουμινίουdimmable phase cut / Dali
ήμεκατόπιν
παραγγελίας

COMFORD DARK CL

απόδοσης
/ υψηλής
1-10volt

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
Recessed
led spotlight
για την καλύτερη
διαχείριση

33728
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33729
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33730
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
33731

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

θερμότητας
for
indoors του
useled
λειτουργεί
συνοδευτικό

with
smallμεexternal
trimled driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
from die cast aluminum
painted
Recessedwith
fittingelectrostatic powder
for indoors
suitable
foruse
darklight (anti-dazzle) effect
die cast aluminum
movable
horizontally ±35° or vertically ±35°
fixed

tempered
glass
transparent or mat
with
suitable
for darklight
effect
with
1 COB LEDor mat
with incorporated
tempered glass transparent
5.0W
|
2700-3000-4000
KELVIN | 440-460-480 LUMEN
00000
with incorporated
1 COB
LED
adjusted
on a high
performance
heatsink
LM80,
CRI>80
for
best
heat management
upon request available with CRI>90 & CRI 98+

CRI>80
as 6.7W
standard
|Kelvin
2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
in 2700-3000-4000
00000
upon
requestinavailable
with CRI>90
& CRI 98+
upon request
2800-3500-5000-6000
Kelvin
inwith
2700-3000-4000
high performanceΚelvin
aluminum reflector
with high
performance
heatsink
7.5W
2700-3000-4000
KELVIN | 645-675-705 LUMEN
00000
upon
request
in |3500-5000-6500
Κelvin
for best heat management

with
high
performance
aluminum
reflector
available with
available
with
narrow-medium-wide-extra
wide beam KELVIN | 780-820-860 LUMEN
9.0Wnarrow-medium-wide-extra
| 2700-3000-4000
00000

33732
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

on/off,with
dimmable
phase
cut/Dali/1-10volt
works
remote
led
driver, on/off as standard
11.0Wdimmable
| 2700-3000-4000
KELVIN | 925-965-1000 LUMEN
00000
or upon request
phase cut/Dali/1-10volt

33733
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

PINAKAS 2

PINAKAS 1

wide
worksbeam
with remote led driver

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUM

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

40˚

00000
33734

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

33735
00000

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVINLUMEN
585-620-635 LUMEN
10.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1080-1125
28733

33736
00000

28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
28735
12.75W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 900-950-1025 LUMEN
114x114mm

PINAKAS 4

102x102mm

90-135mm

00000
00000

Anti-dazzle
Angle

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUM

100X100mm

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-94520
LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

28736

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUM
Movable
Fixed
Movable

PINAKAS 5

130mm

50mm

00000

7.5W | 110X110mm
2700-3000-4000 100X100mm
KELVIN | 645-675-705
LUMEN
90mm-130mm

110x110mm

00000

mp

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

MP

00000

20

00000

7.5W | 2700-30

00000

9.0W | 2700-30

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN
*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED00000
είναι διαθέσιµο

11.0W | 2700-3

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
warm 2700 kelvin
Painted with
Polyester Electrostatic Powder

00000

12.75W | 2700

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

10.5W | 2700-3

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
00000
Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

17.5W | 2700-3

19.5W | 2700-3

PINAKAS 3
Lip SQ 114 Fixed 1

HOTEL SERIES

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

00000

-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
COMFORD

-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

0-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

6.7W | 2700-3000-4000
| 585-615-640
LUMEN
Σποτ ledKELVIN
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού χώρου
με μικρόKELVIN
εξωτερικό πλαίσιο
| 645-675-705 LUMEN
DARK7.5W
CL| 2700-3000-4000
αλουμινίου
σταθερό
9.0W | 2700-3000-4000
| 780-820-860 LUMEN
βαμμένοKELVIN
ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
με
υάλινο προφυλακτήρα
tempered
εσωτερικού
χώρου
διάφανο
ή ματ
αλουμινίου
σταθερό
με
ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
κατάλληλο για darklight
φωτισμό
ενσωματωμένο
σε ψήκτρα
υψηλής απόδοσης
με υάλινο προφυλακτήρα
για
την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
tempered διάφανο ή ματ
CRI>80
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
κατόπιν
παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
LM80, CRI>80

κατόπιν
παραγγελίας
με CRΙ>90 &2700-3000-4000
CRI 98+
σε
θερμοκρασία
χρώματος
Κelvin

σε
θερμοκρασία
χρώματος
κατόπιν
παραγγελίας
και σε 3500-5000-6500 Κelvin
2700-3000-4000 Κelvin
με
ανακλαστήρα
κατόπιν
παραγγελίαςαλουμινίου υψηλής απόδοσης
μεκαιδέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
σε 2800-3500-5000-6000
Κelvin
με ανακλαστήρα
αλουμινίου led driver on/off
λειτουργεί
με συνοδευτικό
απόδοσης
ήυψηλής
κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
1-10volt
/με
ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση

θερμότητας
τουspotlight
led
Recessed
led
λειτουργεί
συνοδευτικό led driver
for
indoorsμεuse
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
with small external trim
from
die cast
Recessed
fittingaluminum
painted
with
for indoors
use electrostatic powder
die cast aluminum
fixed
fixed

suitable
for darklight (anti-dazzle) effect
suitable for darklight effect
with
glass
transparent
with tempered
tempered glass
transparent
or mator mat
with
1 COB
with incorporated
incorporated 1 COB
LED LED
LM80, CRI>80
adjusted
on a high performance heatsink
upon
request
with CRI>90 & CRI 98+
for
best
heatavailable
management
in 2700-3000-4000 Kelvin
CRI>80
as
standard
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
upon
request
available
with CRI>90
with high
performance
aluminum
reflector & CRI 98+
with
high performanceΚelvin
heatsink
in
2700-3000-4000
for best
heat management
upon
request
in 3500-5000-6500 Κelvin
available with
with
high
performance aluminum reflector
narrow-medium-wide-extra wide beam
available
narrow-medium-wide-extra
works withwith
remote
led driver
wide
on/off,beam
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
works with remote led driver, on/off as standard
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE
PINAKAS
5 COB LED TABLE *CRI>80
33667
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33668
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33669
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33670
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33671
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33672
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

33673
00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN
3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731

33674
00000

17.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
6.0W
220-240V | 1660-1730-1795
2700-3000-4000 KELVIN
515-560-605 LUMEN
28732

33675
00000

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733
19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN
28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28735

114x114mm 28736

12.75W 220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

9.2W
220-240V90-135mm
2700-3000-4000 KELVIN
102x102mm

40˚

Fixed

900-950-1025 LUMEN

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

860-900-945 LUMEN

23

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

50mm


110X110mm

90mm-130mm

100X100mm

20

MP

102x102mm
H

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

110x110mm

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

25mm

warm 2700
kelvin
Ø46mm

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

mp

97x97mm
114x114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

PINAKAS 3
Lip SQ 114 Fixed 2

HOTEL SERIES

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

00000

-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

COMFORD

-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

0-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

6.7W | 2700-3000-4000
| 585-615-640
LUMEN
Σποτ ledKELVIN
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού χώρου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN
αλουμινίου
DARK CL
σταθερό
9.0W | 2700-3000-4000
| 780-820-860 LUMEN
βαμμένοKELVIN
ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με
υάλινο χωνευτό
προφυλακτήρα
Φωτιστικό
οροφής tempered
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
αλουμινίου
με
ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
σταθερό
ενσωματωμένο
σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο για darklight φωτισμό
για
την καλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο
προφυλακτήρα
CRI>80
tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο
1 COB με
LEDCRΙ>90
ισχύος & CRI 98+
κατόπιν
παραγγελίας
LM80,
CRI>80
σε
θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
κατόπιν
παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος
με2700-3000-4000
ανακλαστήρα
αλουμινίου υψηλής απόδοσης
Κelvin
με
δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
κατόπιν
παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000
Κelvin
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver on/off
ανακλαστήρα
αλουμινίουdimmable phase cut / Dali
ήμε
κατόπιν
παραγγελίας
υψηλής απόδοσης
1-10volt
/με
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη
διαχείριση
Recessed
led spotlight
θερμότητας
for
indoors του
useled
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
with
small
external
trim
on/off
ή dimmable
phase
cut / Dali / 1-10volt
from die cast aluminum
Recessedwith
fittingelectrostatic powder
painted
for indoors use
fixed
die cast aluminum

suitable
for darklight (anti-dazzle) effect
fixed
with
tempered
glass
transparent or mat
suitable
for darklight
effect
with
1 COB LEDor mat
with incorporated
tempered glass transparent
with incorporated
1 COB
LED
adjusted
on a high
performance
heatsink
LM80,
CRI>80
for
best
heat management
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
CRI>80
as standard
in 2700-3000-4000
Kelvin
upon
requestinavailable
with CRI>90
& CRI 98+
upon request
2800-3500-5000-6000
Kelvin
with
high performanceΚelvin
aluminum reflector
in
2700-3000-4000
with high
performance
heatsink
upon
request
in 3500-5000-6500
Κelvin
for best heat management
with
highwith
performance aluminum reflector
available
available
with narrow-medium-wide-extra
narrow-medium-wide-extra
wide beam
wide
worksbeam
with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
works
with remote led driver, on/off as standard
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE
PINAKAS
5 COB LED TABLE *CRI>80
33710
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33711
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33712
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33713
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33714
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33715
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

33716
00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

33717
00000

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

33718
00000

19.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
7.0W
220-240V | 1815-1890-1960
2700-3000-4000 KELVIN
585-620-635 LUMEN
28733

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

114x114mm

40˚

28734

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

850-875-900 LUMEN

28735

12.75W 220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

900-950-1025 LUMEN

102x102mm

90-135mm

Fixed

100X100mm

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-94523
LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

28736

Anti-dazzle
Angle

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

20

MP

102x102mm

110x110mm

H

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
25mm

46x46mm

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

mp

97x97mm
114x114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

PINAKAS 3
Lip SQ 114 Fixed 3

HOTEL SERIES

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

00000

-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

COMFORD

-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

0-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

6.7W | 2700-3000-4000
| 585-615-640
LUMEN
Σποτ ledKELVIN
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού χώρου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN
αλουμινίου
DARK CL
σταθερό
9.0W | 2700-3000-4000
| 780-820-860 LUMEN
βαμμένοKELVIN
ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με
υάλινο χωνευτό
προφυλακτήρα
Φωτιστικό
οροφής tempered
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
αλουμινίου
με
ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
σταθερό

ενσωματωμένο
σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο για darklight φωτισμό
για
την καλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο
προφυλακτήρα
CRI>80
tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο
1 COB με
LEDCRΙ>90
ισχύος & CRI 98+
κατόπιν
παραγγελίας
LM80,
CRI>80
σε
θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+

παραγγελίας
και σε 3500-5000-6500 Κelvin
κατόπιν
σε θερμοκρασία
χρώματος
με2700-3000-4000
ανακλαστήρα
αλουμινίου υψηλής απόδοσης
Κelvin
κατόπιν
παραγγελίας
με
δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
και σε 2800-3500-5000-6000
Κelvin
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver on/off
με ανακλαστήρα αλουμινίου
ήυψηλής
κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali
απόδοσης
1-10volt
/με
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη
διαχείριση
Recessed
led spotlight
θερμότητας
for
indoors του
useled
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
with
small
external
trim
on/off
ή dimmable
phase
cut / Dali / 1-10volt
from die cast aluminum
Recessedwith
fittingelectrostatic powder
painted
for indoors use
fixed
die cast aluminum

for darklight (anti-dazzle) effect
suitable
fixed
with
tempered
glass
transparent or mat
suitable
for darklight
effect
with incorporated
tempered glass transparent
with
1 COB LEDor mat

with
incorporated
1
COB
LED
adjusted on a high performance
heatsink
LM80, CRI>80

for
best
heat
management
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
CRI>80
as standard
in 2700-3000-4000
Kelvin
upon
requestinavailable
with CRI>90
& CRI 98+
upon request
2800-3500-5000-6000
Kelvin
with
high performanceΚelvin
aluminum reflector
in
2700-3000-4000
with high performance heatsink

upon
request in 3500-5000-6500 Κelvin
for best heat management
with
highwith
performance aluminum reflector
available
narrow-medium-wide-extra
wide beam
available
with narrow-medium-wide-extra
wide
worksbeam
with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
works with remote led driver, on/off as standard
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE
PINAKAS
5 COB LED TABLE *CRI>80
33719
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33720
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33721
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33722
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33723
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33724
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

33725
00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

33726
00000

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

33727
00000

19.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
7.0W
220-240V | 1815-1890-1960
2700-3000-4000 KELVIN
585-620-635 LUMEN
28733

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

114x114mm

40˚

28734

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

850-875-900 LUMEN

28735

12.75W 220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

900-950-1025 LUMEN

28736

90-135mm
102x102mm
9.2W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN

Fixed

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

860-900-94523
LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

20

MP

110x110mm

102x102mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product
to our list.
H
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

25mm

Ø46mm

mp

97x97mm
114x114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

PINAKAS 3
LIP 114 RD FD

HOTEL SERIES

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000
00000

-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
COMFORD

-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

Φωτιστικό
οροφής
6.7W | 2700-3000-4000
KELVIN χωνευτό
| 585-615-640
LUMEN
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
KELVIN
| 645-675-705
LUMEN
DARK7.5W
CL | 2700-3000-4000
με μικρό
εξωτερικό
πλαίσιο
σταθερό
με υάλινο
tempered
9.0W | 2700-3000-4000
KELVINπροφυλακτήρα
| 780-820-860 LUMEN
διάφανο ή ματ
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
κατάλληλο
για darklight φωτισμό
εσωτερικού
χώρου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
σταθερό
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο
darklight φωτισμό
για τηνγιακαλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο προφυλακτήρα
CRI>80
tempered
διάφανο ή ματ
ενσωματωμένο
κατόπιν παραγγελίας
με CRΙ>90 & CRI 98+
με
1 COB LED ισχύος
LM80,
σεCRI>80
θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν
παραγγελίας
με
CRΙ>90
& CRI
κατόπιν παραγγελίας και
σε 98+
3500-5000-6500 Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος

με
ανακλαστήρα
αλουμινίου
ή με φακό
2700-3000-4000 Κelvin
υψηλής
απόδοσης
κατόπιν
παραγγελίας
και
Κelvin
σε
με2800-3500-5000-6000
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
με
αλουμινίου
ανακλαστήρα
λειτουργεί με
συνοδευτικό led driver
υψηλής απόδοσης
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας
τουfitting
led
Recessed

λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
for indoors
use
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

die cast aluminum

33658
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33659
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33660
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

with fitting
very small external frame
Recessed
for
indoors
fixed use
die
aluminum
cast
suitable
for darklight
fixed
withfortempered
glass transparent or mat
suitable
darklight effect
with
incorporated
1 COBorLED
with
tempered
glass transparent
mat
adjusted
on 1aCOB
high
performance heatsink
with
incorporated
LED
LM80,
forCRI>80
best thermal management of the led source
upon
request available with CRI>90 & CRI 98+
CRI>80
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon
request
available with CRI>90
upon
request
in 2800-3500-5000-6000
Kelvin & CRI 98+
inhigh
2700-3000-4000
Kelvinreflector
with
performance aluminum
with
high performance
upon
request in heatsink
3500-5000-6500 Kelvin
for
management
best
withheat
high
performance aluminum reflector or lens
available with

00000
33661

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

wide
works
withbeam
remote led driver
on/off,
dimmable
phase cut/Dali/1-10volt
works
with remote
led driver

33662
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33663
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000
33664

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN
3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731

33665
00000

6.0W
220-240V | 1660-1730-1795
2700-3000-4000 KELVIN
515-560-605 LUMEN
28732
17.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN

00000
33666

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733
19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN
28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN

INDICATIVE
PINAKAS
5 COB LED TABLE *CRI>80

available with narrow-medium-wide-extra
narrow-medium-wide-extra
wide beam
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28735
114mm

12.75W 220-240V

103mm

40˚

2700-3000-4000 KELVIN

90-135mm

Fixed

900-950-1025 LUMEN

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

23

28736

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

20

MP

110x110mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
Ø103mm
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
H

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

20mm

Ø46mm

mp

96mm
114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Lip RD 114 Dark Move

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

COMFORD DARK CL

Σποτ led χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά
με μικρό εξωτερικό στεφάνι
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±35° ή καθέτως ±35°
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
κατάλληλο
για darklight φωτισμό

εσωτερικού
χώρου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος

αλουμινίου

σταθερό
προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης

κατάλληλο
darklight διαχείριση
φωτισμό
για τηνγια
καλύτερη
θερμότητας του led
με υάλινο προφυλακτήρα

CRI>80διάφανο ή ματ
tempered
παραγγελίας
CRΙ>90 & CRI 98+

με κατόπιν
ενσωματωμένο
1 COB LEDμε
ισχύος

LM80,
CRI>80
σε θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin

κατόπιν
παραγγελίας
με
CRΙ>90
&
CRI3500-5000-6500
98+
κατόπιν παραγγελίας και σε
Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος

με
ανακλαστήρα
αλουμινίου
υψηλής απόδοσης
2700-3000-4000 Κelvin
ή με παραγγελίας
φακό υψηλής απόδοσης

κατόπιν
καιμε
σε δέσμη
2800-3500-5000-6000
Κelvin

στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία

με λειτουργεί
ανακλαστήραμε
αλουμινίου
συνοδευτικό led driver On/off
υψηλής απόδοσης

ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut /
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
Dali / 1-10voltψήκτρα υψηλής απόδοσης
με ενσωματωμένη
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας
του
ledspot

Recessed
led


λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
for indoors
use
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

die cast aluminum

with small

Recessed
fitting external trim

formovable
indoors usehorizontally ±35° or vertically ±35°

diesuitable
cast aluminum
for darklight effect
fixed
with incorporated 1 COB LED

suitable for darklight effect
adjusted
a high
performance

with
temperedon
glass
transparent
or mat heatsink
5.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
forincorporated
best thermal
management
of led| 440-460-480
source

with
1 COB
LED

LM80,
CRI>80
CRI>80

upon
request
available
with
CRI>90
&
CRI
98+
upon
request
available withKELVIN
CRI>90| 585-615-640
& CRI 98+ LUMEN
6.7W
| 2700-3000-4000
in 2700-3000-4000
Kelvin
in 2700-3000-4000
Kelvin

upon
request in 2800-3500-5000-6000
Kelvin
upon
in 3500-5000-6500

with
high request
performance
aluminum reflector Kelvin
7.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN reflector
| 645-675-705 LUMEN

with
high
performance
heatsinkaluminum
with
high
performance
for best heat management
or
with
lens
available with

PINAKAS 2

INDICATIVE
PINAKAS
1 COB LED TABLE *CRI>80
00000
33737

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

33738
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

00000

33739
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

33740
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

33741
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

33742
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000


available
narrow-medium-wide-extra
narrow-medium-wide-extra
wide beam
9.0W |with
2700-3000-4000
KELVIN | 780-820-860 LUMEN

wide
beam
works
with
remote led driver

on/off,
dimmable
phase cut/Dali/1-10volt
works
with remote
led driver on/off as standard

11.0Wrequest
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 925-965-1000 LUMEN
or upon
dimmable phase
cut/Dali/1-10volt

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732
10.5W | 2700-3000-4000
KELVIN
|
1050-1080-1125
LUMEN
7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733

33743
00000
33744
00000

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN
Movable

00000

Movable
Fixed

Anti-dazzle

Angle KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
12.0W | 2700-3000-4000

28734
11.0W KELVIN
220-240V| 1200-1250-1300
2700-3000-4000 KELVIN
850-875-900 LUMEN
12.0W
| 2700-3000-4000
LUMEN

33745
00000

28735
114mm

PINAKAS 4
00000

102mm

00000

2700-3000-4000 KELVIN

900-950-1025 LUMEN

90-135mm

100X100mm

20

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

PINAKAS 5

130mm

50mm

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

00000

7.5W | 2700-3000-4

00000

9.0W | 2700-3000-4

00000

11.0W | 2700-3000

20

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

MP

00000

12.75W 220-240V

28736



mp

40˚

110x110mm

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
Ø102mm
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
12.75W | 2700-300
12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

00000

warm 2700 kelvin

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

00000

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

00000

21.4W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2035-2120 LUMEN

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

warm white 3000 Kelvin

H white 4000 Kelvin
neutral

00000
25mm

Ø46mm

10.5W | 2700-3000

00000

12.0W | 2700-3000

00000

15.5W | 2700-3000

00000

17.5W | 2700-3000

97mm
114mm

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

19.5W | 2700-3000

Lip RD 114 Dark Rotate

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμινίου
κινητό οριζοντίως ±355° ή καθέτως ±25°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered

διάφανο ή ματ

κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/oﬀ
ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali
/ 1-10volt




00000
33802

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33803
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33804
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

Recessed ﬁtting
for indoors use
die cast aluminum

movable horizontally ±355° and vertically ±25°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight eﬀect
with incorporated 1 COB LED

adjusted on a high performance heatsink

for best thermal management of led source
CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 & CRI 98+

in 2700-3000-4000 Κelvin

upon
request in 3500-5000-6500 Κelvin

with high performance aluminum reﬂector
available with narrow-medium-wide-extra

33805
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

works with remote led driver
on/oﬀ, dimmable phase cut/ Dali / 1-10 volt

33806
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33807
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

wide beam

40˚

Fixed
Movable

33808
00000

8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN

33809
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33810
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

114mm

102mm

90-135mm

Anti-dazzle
Angle

20

Ø102mm
H

25mm

Ø46mm

97mm
114mm

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και 25° καθέτως

mp

Adjustable
355° horizontally and 25° vertically

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a conﬁrmation that this is the most updated product to our list.

LIP RD82 Dark Move

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
βαμμένο ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
κινητό οριζοντίως ±35° ή καθέτως ±35°
με υάλινο
προφυλακτήρα
tempered
Φωτιστικό
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού
χώρου
διάφανο
ή ματ
αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
σταθερό
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο για darklight φωτισμό
υάλινο
για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
με
προφυλακτήρα
CRI>80
tempered
διάφανο ή ματ
με
ενσωματωμένο
1 COB LED ισχύος
κατόπιν παραγγελίας
με CRΙ>90 & CRI 98+
LM80,

σεCRI>80
θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
θερμοκρασία
κατόπιν παραγγελίας
σε
χρώματος και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα
2700-3000-4000
Κelvin αλουμινίου υψηλής απόδοσης
κατόπιν
παραγγελίας
με δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
και
2800-3500-5000-6000
Κelvin led driver on/off
σε
λειτουργεί
με συνοδευτικό
με ανακλαστήρα αλουμινίου
ή κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali
υψηλής
απόδοσης

COMFORD DARK CL

/ 1-10volt
με δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας του led

Recessed led spotlight

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
forήindoors
on/off
dimmableuse
phase cut / Dali / 1-10volt

with small external trim

Recessed
fromfitting
die cast aluminum
for
indoors
usewith electrostatic powder

painted
die cast aluminum
suitable for darklight (anti-dazzle) effect
fixed
movable
horizontally
suitable
for darklight
effect ±35° or vertically ±35°
with
tempered
glass transparent
or mat
with
tempered
glass transparent
or mat
5.0W
|
2700-3000-4000
00000with
incorporated
1
COB
with incorporatedLED
1 COB LED KELVIN | 440-460-480 LUMEN
LM80, CRI>80
adjusted
on a high performance heatsink
upon
request available with CRI>90 & CRI 98+
for best
heat|Kelvin
management
in
2700-3000-4000
6.7W
2700-3000-4000
KELVIN | 585-615-640 LUMEN
00000
upon
requestas
in 2800-3500-5000-6000
Kelvin
CRI>80
standard
with
high
performance
aluminum
reflector
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
with high performance
heatsink
7.5W | 2700-3000-4000
KELVIN | 645-675-705 LUMEN
00000
in 2700-3000-4000
Κelvin
for best heat management
uponwith
request in 3500-5000-6500 Κelvin
available

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

PINAKAS 2

PINAKAS 1
33773
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33774
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33775
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
33776

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

with high
performance
reflector
narrow-medium-wide-extra
widealuminum
beam KELVIN
9.0W
| 2700-3000-4000
| 780-820-860 LUMEN
00000works
with remote
lednarrow-medium-wide-extra
driver
available
with

33777
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

33778
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

33779
00000

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

00000

33780
00000

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVINLUMEN
585-620-635 LUMEN
28733
10.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1080-1125

00000

33781
00000

28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
28735
12.75W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 900-950-1025 LUMEN

on/off,
dimmable
wide
beam phase cut/Dali/1-10volt

| 2700-3000-4000
KELVIN
| 925-965-1000 LUMEN
works 11.0W
with remote
led driver, on/off
as standard
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUM

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

82mm

PINAKAS 4

28736

76mm9.2W

90-130mm

40˚

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-94520
LUMEN

Movable

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUM

Fixed
Movable

Anti-dazzle
Angle

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUM

100X100mm

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

PINAKAS 5
50mm

00000

7.5W


90mm-130mm
| 110X110mm
2700-3000-4000 100X100mm
KELVIN | 645-675-705
LUMEN

20

00000

7.5W | 2700-30

00000

9.0W | 2700-30

110x110mm

mp

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

MP

00000

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED00000
είναι διαθέσιµο
11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
warm 2700 kelvin
Painted with
Polyester Electrostatic Powder

00000

11.0W | 2700-3

00000

12.75W | 2700

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

10.5W | 2700-3

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
00000
Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

17.5W | 2700-3

19.5W | 2700-3

LIP RD82 Dark Move

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
βαμμένο ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
κινητό οριζοντίως ±35° ή καθέτως ±35°
με υάλινο
προφυλακτήρα
tempered
Φωτιστικό
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού
χώρου
διάφανο
ή ματ
αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
σταθερό
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο για darklight φωτισμό
υάλινο
για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
με
προφυλακτήρα
CRI>80
tempered
διάφανο ή ματ
με
ενσωματωμένο
1 COB LED ισχύος
κατόπιν παραγγελίας
με CRΙ>90 & CRI 98+
LM80,

σεCRI>80
θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
θερμοκρασία
κατόπιν παραγγελίας
σε
χρώματος και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα
2700-3000-4000
Κelvin αλουμινίου υψηλής απόδοσης
κατόπιν
παραγγελίας
με δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
και
2800-3500-5000-6000
Κelvin led driver on/off
σε
λειτουργεί
με συνοδευτικό
με ανακλαστήρα αλουμινίου
ή κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali
υψηλής
απόδοσης

COMFORD DARK CL

/ 1-10volt
με δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας του led

Recessed led spotlight

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
forήindoors
on/off
dimmableuse
phase cut / Dali / 1-10volt

with small external trim

Recessed
fromfitting
die cast aluminum
for
indoors
usewith electrostatic powder

painted
die cast aluminum
suitable for darklight (anti-dazzle) effect
fixed
movable
horizontally
suitable
for darklight
effect ±35° or vertically ±35°
with
tempered
glass transparent
or mat
with
tempered
glass transparent
or mat
5.0W
|
2700-3000-4000
00000with
incorporated
1
COB
with incorporatedLED
1 COB LED KELVIN | 440-460-480 LUMEN
LM80, CRI>80
adjusted
on a high performance heatsink
upon
request available with CRI>90 & CRI 98+
for best
heat|Kelvin
management
in
2700-3000-4000
6.7W
2700-3000-4000
KELVIN | 585-615-640 LUMEN
00000
upon
requestas
in 2800-3500-5000-6000
Kelvin
CRI>80
standard
with
high
performance
aluminum
reflector
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
with high performance
heatsink
7.5W | 2700-3000-4000
KELVIN | 645-675-705 LUMEN
00000
in 2700-3000-4000
Κelvin
for best heat management
uponwith
request in 3500-5000-6500 Κelvin
available

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

PINAKAS 2

PINAKAS 1
33773
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33774
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33775
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
33776

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

with high
performance
reflector
narrow-medium-wide-extra
widealuminum
beam KELVIN
9.0W
| 2700-3000-4000
| 780-820-860 LUMEN
00000works
with remote
lednarrow-medium-wide-extra
driver
available
with

33777
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

33778
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

33779
00000

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

00000

33780
00000

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVINLUMEN
585-620-635 LUMEN
28733
10.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1080-1125

00000

33781
00000

28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
28735
12.75W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 900-950-1025 LUMEN

on/off,
dimmable
wide
beam phase cut/Dali/1-10volt

| 2700-3000-4000
KELVIN
| 925-965-1000 LUMEN
works 11.0W
with remote
led driver, on/off
as standard
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUM

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

82mm

PINAKAS 4

28736

76mm9.2W

90-130mm

40˚

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-94520
LUMEN

Movable

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUM

Fixed
Movable

Anti-dazzle
Angle

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUM

100X100mm

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

PINAKAS 5
50mm

00000

7.5W


90mm-130mm
| 110X110mm
2700-3000-4000 100X100mm
KELVIN | 645-675-705
LUMEN

20

00000

7.5W | 2700-30

00000

9.0W | 2700-30

110x110mm

mp

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

MP

00000

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED00000
είναι διαθέσιµο
11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
warm 2700 kelvin
Painted with
Polyester Electrostatic Powder

00000

11.0W | 2700-3

00000

12.75W | 2700

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

10.5W | 2700-3

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
00000
Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

17.5W | 2700-3

19.5W | 2700-3

LIP RD83

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
αλουμινίου
σταθερό
βαμμένο ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με υάλινο
προφυλακτήρα
tempered
Φωτιστικό
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού
χώρου
διάφανο
ή ματ
αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
σταθερό
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο για darklight φωτισμό
υάλινο
για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
με
προφυλακτήρα
CRI>80
tempered
διάφανο ή ματ
με
ενσωματωμένο
1 COB LED ισχύος
κατόπιν παραγγελίας
με CRΙ>90 & CRI 98+
LM80,

σεCRI>80
θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
θερμοκρασία
κατόπιν παραγγελίας
σε
χρώματος και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα
2700-3000-4000
Κelvin αλουμινίου υψηλής απόδοσης
κατόπιν
παραγγελίας
με δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
και
2800-3500-5000-6000
Κelvin led driver on/off
σε
λειτουργεί
με συνοδευτικό
με ανακλαστήρα αλουμινίου
ή κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali
υψηλής
απόδοσης

COMFORD DARK CL

/ 1-10volt
με δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας του led

Recessed led spotlight

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
forήindoors
on/off
dimmableuse
phase cut / Dali / 1-10volt

with small external trim

Recessed
fromfitting
die cast aluminum
for
indoors
usewith electrostatic powder

painted
die cast aluminum
fixed
fixed
suitable
for darklight
suitable
for darklight
effect (anti-dazzle) effect
with
tempered
glass transparent
or mat
with
tempered
glass transparent
or mat
5.0W
|
2700-3000-4000
00000with
incorporated
1
COB
with incorporatedLED
1 COB LED KELVIN | 440-460-480 LUMEN
LM80, CRI>80
adjusted
on a high performance heatsink
upon
request available with CRI>90 & CRI 98+
for best
heat|Kelvin
management
in
2700-3000-4000
6.7W
2700-3000-4000
KELVIN | 585-615-640 LUMEN
00000
upon
requestas
in 2800-3500-5000-6000
Kelvin
CRI>80
standard
with
high
performance
aluminum
reflector
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
with high performance
heatsink
7.5W | 2700-3000-4000
KELVIN | 645-675-705 LUMEN
00000
in 2700-3000-4000
Κelvin
for best heat management
uponwith
request in 3500-5000-6500 Κelvin
available

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

PINAKAS 2

PINAKAS 1
33631
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33632
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33633
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
33634

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

with high
performance
reflector
narrow-medium-wide-extra
widealuminum
beam KELVIN
9.0W
| 2700-3000-4000
| 780-820-860 LUMEN
00000works
with remote
lednarrow-medium-wide-extra
driver
available
with

33635
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

33636
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

33637
00000

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

00000

33638
00000

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVINLUMEN
585-620-635 LUMEN
28733
10.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1080-1125

00000

33639
00000

28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
28735
12.75W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 900-950-1025 LUMEN

on/off,
dimmable
wide
beam phase cut/Dali/1-10volt

| 2700-3000-4000
KELVIN
| 925-965-1000 LUMEN
works 11.0W
with remote
led driver, on/off
as standard
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUM

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

83mm

PINAKAS 4

28736

76mm9.2W

90-130mm

40˚

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-94523
LUMEN

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUM
Fixed

Anti-dazzle
Angle

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUM

100X100mm

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

PINAKAS 5
50mm

00000

7.5W


90mm-130mm
| 110X110mm
2700-3000-4000 100X100mm
KELVIN | 645-675-705
LUMEN

20

00000

7.5W | 2700-30

00000

9.0W | 2700-30

110x110mm

mp

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

MP

00000

Ø76mm

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED00000
είναι διαθέσιµο
11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our
list.
H

00000

12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
warm 2700 kelvin
Painted with
Polyester Electrostatic Powder

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
00000
Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

Ø39mm

24mm

73mm
83mm

11.0W | 2700-3

00000

12.75W | 2700

00000

10.5W | 2700-3

00000

12.0W | 2700-3

00000

15.5W | 2700-3

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

17.5W | 2700-3

19.5W | 2700-3

LIP SQ 110 Nova

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

και εσωτερικούς χώρους

με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
σταθερό
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με υάλινο προφηλακτήρα tempered
Φωτιστικό
χωνευτό
οροφής
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
με ενσωσματωμένο
1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σταθερό
σε θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατάλληλο
για darklight φωτισμό
υάλινο
κατόπιν
παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με
προφυλακτήρα
tempered
διάφανο ή ματαλουμινίου υψηλής απόδοσης
με ανακλαστήρα
με
1 COB LED ισχύος
ενσωματωμένο
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
LM80, CRI>80

με
ενσωματωμένη
ψήκτρα
απόδοσης
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90
& CRIυψηλής
98+
θερμοκρασία
για την καλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
σε
χρώματος
2700-3000-4000
λειτουργεί Κelvin
με συνοδευτικό led driver on/off
κατόπιν
παραγγελίας
ή κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali /

COMFORD DARK CL

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

1-10 volt αλουμινίου
με ανακλαστήρα
υψηλής απόδοσης

με
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
δέσμη
Recessed
led spotlight
με
υψηλής use
απόδοσης
ενσωματωμένη
for outdoorsψήκτρα
and indoors
για την καλύτερη διαχείριση

die cast aluminum

θερμότητας του led

painted
with polyester
electrostatic powder
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
fixed
on/off
ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

with small external trim

33755

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33756

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33757

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33758

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

Recessed
fitting
suitable
for darklight (anti-dazzle) effect
for indoors use
cast
withaluminum
tempered glass transparent or mat
die
with incorporated 1 COB LED
fixed
suitable
for darklightrequest
effect available with CRI>90
CRI>80,upon
with&tempered
CRI 98+glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
in CRI>80
2700-3000-4000 Κelvin
LM80,
upon
request
inwith
3500-5000-6500
upon
request
available
CRI>90 & CRI 98+Κelvin
in
2700-3000-4000
Kelvin
with high performance
aluminum reflector
upon
request
in performance
2800-3500-5000-6000
Kelvin
with
high
heatsink
with
high performance aluminum reflector

for
best
heat
management
with high performance heatsink
best
available
with narrow-medium-wide-extra
for
heat management
widewith
beam
available

narrow-medium-wide-extra
wide
beam on/off as standard
works with remote led
driver,

works
remote
led driver
orwith
upon
request
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

33759

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33760

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28731

3.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

40˚

330-360-390 LUMEN

33761

15.5W
KELVIN
| 1510-1570-1630
LUMENLUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000
KELVIN 515-560-605
28732| 2700-3000-4000

33762

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

28733

7.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28734

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

850-875-900 LUMEN

Fixed

28735| 2700-3000-4000
12.75W 220-240V
2700-3000-4000
KELVIN 900-950-1025
19.5W
KELVIN
| 1815-1890-1960
LUMENLUMEN

33763

110x110mm

28736

9.2W

220-240V

28737

11.0W

28738

12.5W

100X100mm

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

102x102mm

130-175mm

Anti-dazzle
Angle

23

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

102x102mm

20

H

110x110mm

Ø50mm

MP

53mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

95mm

mp

Ø110mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Lip SQ 114 Dark Move

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
βαμμένο ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
κινητό οριζοντίως ±35° ή καθέτως ±35°
με
υάλινο προφυλακτήρα tempered
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
με
ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
σταθερό
ενσωματωμένο
σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο για darklight φωτισμό

για
την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο προφυλακτήρα
CRI>80
tempered διάφανο ή ματ
κατόπιν
παραγγελίας
με ενσωματωμένο
1 COB με
LEDCRΙ>90
ισχύος & CRI 98+
LM80,
CRI>80
σε
θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin

κατόπιν
παραγγελίας
με
CRΙ>90
CRI 98+
κατόπιν παραγγελίας και σε&3500-5000-6500
Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος
με
ανακλαστήρα
αλουμινίου
υψηλής απόδοσης
2700-3000-4000 Κelvin
με
δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
κατόπιν
παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000
Κelvin
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver on/off
ανακλαστήρα
αλουμινίουdimmable phase cut / Dali
ήμεκατόπιν
παραγγελίας

COMFORD DARK CL

απόδοσης
/ υψηλής
1-10volt

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
Recessed
led spotlight
για την καλύτερη
διαχείριση

33728
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33729
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33730
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
33731

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

θερμότητας
for
indoors του
useled
λειτουργεί
συνοδευτικό

with
smallμεexternal
trimled driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
from die cast aluminum
painted
Recessedwith
fittingelectrostatic powder
for indoors
suitable
foruse
darklight (anti-dazzle) effect
die cast aluminum
movable
horizontally ±35° or vertically ±35°
fixed

tempered
glass
transparent or mat
with
suitable
for darklight
effect
with
1 COB LEDor mat
with incorporated
tempered glass transparent
5.0W
|
2700-3000-4000
KELVIN | 440-460-480 LUMEN
00000
with incorporated
1 COB
LED
adjusted
on a high
performance
heatsink
LM80,
CRI>80
for
best
heat management
upon request available with CRI>90 & CRI 98+

CRI>80
as 6.7W
standard
|Kelvin
2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
in 2700-3000-4000
00000
upon
requestinavailable
with CRI>90
& CRI 98+
upon request
2800-3500-5000-6000
Kelvin
inwith
2700-3000-4000
high performanceΚelvin
aluminum reflector
with high
performance
heatsink
7.5W
2700-3000-4000
KELVIN | 645-675-705 LUMEN
00000
upon
request
in |3500-5000-6500
Κelvin
for best heat management

with
high
performance
aluminum
reflector
available with
available
with
narrow-medium-wide-extra
wide beam KELVIN | 780-820-860 LUMEN
9.0Wnarrow-medium-wide-extra
| 2700-3000-4000
00000

33732
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

on/off,with
dimmable
phase
cut/Dali/1-10volt
works
remote
led
driver, on/off as standard
11.0Wdimmable
| 2700-3000-4000
KELVIN | 925-965-1000 LUMEN
00000
or upon request
phase cut/Dali/1-10volt

33733
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

PINAKAS 2

PINAKAS 1

wide
worksbeam
with remote led driver

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUM

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

40˚

00000
33734

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

33735
00000

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVINLUMEN
585-620-635 LUMEN
10.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1080-1125
28733

33736
00000

28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
28735
12.75W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 900-950-1025 LUMEN
114x114mm

PINAKAS 4

102x102mm

90-135mm

00000
00000

Anti-dazzle
Angle

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUM

100X100mm

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-94520
LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

28736

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUM
Movable
Fixed
Movable

PINAKAS 5

130mm

50mm

00000

7.5W | 110X110mm
2700-3000-4000 100X100mm
KELVIN | 645-675-705
LUMEN
90mm-130mm

110x110mm

00000

mp

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

MP

00000

20

00000

7.5W | 2700-30

00000

9.0W | 2700-30

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN
*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED00000
είναι διαθέσιµο

11.0W | 2700-3

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
warm 2700 kelvin
Painted with
Polyester Electrostatic Powder

00000

12.75W | 2700

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

10.5W | 2700-3

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
00000
Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

17.5W | 2700-3

19.5W | 2700-3

Lip SQ 114 Dark Rotate

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμινίου
κινητό οριζοντίως ±355° ή καθέτως ±25°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered

διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/oﬀ
ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali


/ 1-10volt


Recessed ﬁtting

for indoors use

die cast aluminum

movable horizontally ±355° and vertically ±25°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight eﬀect
with incorporated 1 COB LED

adjusted on a high performance heatsink
for best thermal management of led source
CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 & CRI 98+

in 2700-3000-4000 Κelvin

upon
request in 3500-5000-6500 Κelvin

with high performance aluminum reﬂector
available with narrow-medium-wide-extra

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
33811
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33812
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33813
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
33814

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33815
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33816
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

wide beam


works with remote led driver
on/oﬀ, dimmable phase cut/ Dali / 1-10 volt

40˚

Fixed
Movable

00000
33817

8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN

33818
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33819
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

mp

114x114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

102x102mm

90-135mm

Anti-dazzle
Angle

20

Περιστρεφόμενο

Adjustable

355° οριζοντίως και 25° καθέτως

355° horizontally and 25° vertically

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a conﬁrmation that this is the most updated product to our list.

PINAKAS 3
Lip SQ 114 Fixed 1

HOTEL SERIES

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

00000

-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000
COMFORD

-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

0-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

6.7W | 2700-3000-4000
| 585-615-640
LUMEN
Σποτ ledKELVIN
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού χώρου
με μικρόKELVIN
εξωτερικό πλαίσιο
| 645-675-705 LUMEN
DARK7.5W
CL| 2700-3000-4000
αλουμινίου
σταθερό
9.0W | 2700-3000-4000
| 780-820-860 LUMEN
βαμμένοKELVIN
ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
με
υάλινο προφυλακτήρα
tempered
εσωτερικού
χώρου
διάφανο
ή ματ
αλουμινίου
σταθερό
με
ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
κατάλληλο για darklight
φωτισμό
ενσωματωμένο
σε ψήκτρα
υψηλής απόδοσης
με υάλινο προφυλακτήρα
για
την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
tempered διάφανο ή ματ
CRI>80
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
κατόπιν
παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
LM80, CRI>80

κατόπιν
παραγγελίας
με CRΙ>90 &2700-3000-4000
CRI 98+
σε
θερμοκρασία
χρώματος
Κelvin

σε
θερμοκρασία
χρώματος
κατόπιν
παραγγελίας
και σε 3500-5000-6500 Κelvin
2700-3000-4000 Κelvin
με
ανακλαστήρα
κατόπιν
παραγγελίαςαλουμινίου υψηλής απόδοσης
μεκαιδέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
σε 2800-3500-5000-6000
Κelvin
με ανακλαστήρα
αλουμινίου led driver on/off
λειτουργεί
με συνοδευτικό
απόδοσης
ήυψηλής
κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
1-10volt
/με
ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση

θερμότητας
τουspotlight
led
Recessed
led
λειτουργεί
συνοδευτικό led driver
for
indoorsμεuse
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
with small external trim
from
die cast
Recessed
fittingaluminum
painted
with
for indoors
use electrostatic powder
die cast aluminum
fixed
fixed

suitable
for darklight (anti-dazzle) effect
suitable for darklight effect
with
glass
transparent
with tempered
tempered glass
transparent
or mator mat
with
1 COB
with incorporated
incorporated 1 COB
LED LED
LM80, CRI>80
adjusted
on a high performance heatsink
upon
request
with CRI>90 & CRI 98+
for
best
heatavailable
management
in 2700-3000-4000 Kelvin
CRI>80
as
standard
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
upon
request
available
with CRI>90
with high
performance
aluminum
reflector & CRI 98+
with
high performanceΚelvin
heatsink
in
2700-3000-4000
for best
heat management
upon
request
in 3500-5000-6500 Κelvin
available with
with
high
performance aluminum reflector
narrow-medium-wide-extra wide beam
available
narrow-medium-wide-extra
works withwith
remote
led driver
wide
on/off,beam
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
works with remote led driver, on/off as standard
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE
PINAKAS
5 COB LED TABLE *CRI>80
33667
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33668
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33669
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33670
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33671
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33672
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

33673
00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN
3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731

33674
00000

17.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
6.0W
220-240V | 1660-1730-1795
2700-3000-4000 KELVIN
515-560-605 LUMEN
28732

33675
00000

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733
19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN
28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28735

114x114mm 28736

12.75W 220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

9.2W
220-240V90-135mm
2700-3000-4000 KELVIN
102x102mm

40˚

Fixed

900-950-1025 LUMEN

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

860-900-945 LUMEN

23

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

50mm


110X110mm

90mm-130mm

100X100mm

20

MP

102x102mm
H

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

110x110mm

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

25mm

warm 2700
kelvin
Ø46mm

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

mp

97x97mm
114x114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

PINAKAS 3
Lip SQ 114 Fixed 2

HOTEL SERIES

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

00000

-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

COMFORD

-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

0-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

6.7W | 2700-3000-4000
| 585-615-640
LUMEN
Σποτ ledKELVIN
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού χώρου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN
αλουμινίου
DARK CL
σταθερό
9.0W | 2700-3000-4000
| 780-820-860 LUMEN
βαμμένοKELVIN
ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με
υάλινο χωνευτό
προφυλακτήρα
Φωτιστικό
οροφής tempered
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
αλουμινίου
με
ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
σταθερό
ενσωματωμένο
σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο για darklight φωτισμό
για
την καλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο
προφυλακτήρα
CRI>80
tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο
1 COB με
LEDCRΙ>90
ισχύος & CRI 98+
κατόπιν
παραγγελίας
LM80,
CRI>80
σε
θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
κατόπιν
παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος
με2700-3000-4000
ανακλαστήρα
αλουμινίου υψηλής απόδοσης
Κelvin
με
δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
κατόπιν
παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000
Κelvin
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver on/off
ανακλαστήρα
αλουμινίουdimmable phase cut / Dali
ήμε
κατόπιν
παραγγελίας
υψηλής απόδοσης
1-10volt
/με
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη
διαχείριση
Recessed
led spotlight
θερμότητας
for
indoors του
useled
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
with
small
external
trim
on/off
ή dimmable
phase
cut / Dali / 1-10volt
from die cast aluminum
Recessedwith
fittingelectrostatic powder
painted
for indoors use
fixed
die cast aluminum

suitable
for darklight (anti-dazzle) effect
fixed
with
tempered
glass
transparent or mat
suitable
for darklight
effect
with
1 COB LEDor mat
with incorporated
tempered glass transparent
with incorporated
1 COB
LED
adjusted
on a high
performance
heatsink
LM80,
CRI>80
for
best
heat management
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
CRI>80
as standard
in 2700-3000-4000
Kelvin
upon
requestinavailable
with CRI>90
& CRI 98+
upon request
2800-3500-5000-6000
Kelvin
with
high performanceΚelvin
aluminum reflector
in
2700-3000-4000
with high
performance
heatsink
upon
request
in 3500-5000-6500
Κelvin
for best heat management
with
highwith
performance aluminum reflector
available
available
with narrow-medium-wide-extra
narrow-medium-wide-extra
wide beam
wide
worksbeam
with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
works
with remote led driver, on/off as standard
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE
PINAKAS
5 COB LED TABLE *CRI>80
33710
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33711
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33712
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33713
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33714
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33715
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

33716
00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

33717
00000

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

33718
00000

19.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
7.0W
220-240V | 1815-1890-1960
2700-3000-4000 KELVIN
585-620-635 LUMEN
28733

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

114x114mm

40˚

28734

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

850-875-900 LUMEN

28735

12.75W 220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

900-950-1025 LUMEN

102x102mm

90-135mm

Fixed

100X100mm

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-94523
LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

28736

Anti-dazzle
Angle

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

20

MP

102x102mm

110x110mm

H

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
25mm

46x46mm

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

mp

97x97mm
114x114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

PINAKAS 3
Lip SQ 114 Fixed 3

HOTEL SERIES

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

00000

-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

COMFORD

-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

0-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

0-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

6.7W | 2700-3000-4000
| 585-615-640
LUMEN
Σποτ ledKELVIN
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού χώρου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN
αλουμινίου
DARK CL
σταθερό
9.0W | 2700-3000-4000
| 780-820-860 LUMEN
βαμμένοKELVIN
ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με
υάλινο χωνευτό
προφυλακτήρα
Φωτιστικό
οροφής tempered
διάφανο
ή ματ
εσωτερικού
χώρου
αλουμινίου
με
ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
σταθερό

ενσωματωμένο
σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο για darklight φωτισμό
για
την καλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο
προφυλακτήρα
CRI>80
tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο
1 COB με
LEDCRΙ>90
ισχύος & CRI 98+
κατόπιν
παραγγελίας
LM80,
CRI>80
σε
θερμοκρασία
χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+

παραγγελίας
και σε 3500-5000-6500 Κelvin
κατόπιν
σε θερμοκρασία
χρώματος
με2700-3000-4000
ανακλαστήρα
αλουμινίου υψηλής απόδοσης
Κelvin
κατόπιν
παραγγελίας
με
δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
και σε 2800-3500-5000-6000
Κelvin
λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver on/off
με ανακλαστήρα αλουμινίου
ήυψηλής
κατόπιν
παραγγελίας dimmable phase cut / Dali
απόδοσης
1-10volt
/με
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη
διαχείριση
Recessed
led spotlight
θερμότητας
for
indoors του
useled
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
with
small
external
trim
on/off
ή dimmable
phase
cut / Dali / 1-10volt
from die cast aluminum
Recessedwith
fittingelectrostatic powder
painted
for indoors use
fixed
die cast aluminum

for darklight (anti-dazzle) effect
suitable
fixed
with
tempered
glass
transparent or mat
suitable
for darklight
effect
with incorporated
tempered glass transparent
with
1 COB LEDor mat

with
incorporated
1
COB
LED
adjusted on a high performance
heatsink
LM80, CRI>80

for
best
heat
management
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
CRI>80
as standard
in 2700-3000-4000
Kelvin
upon
requestinavailable
with CRI>90
& CRI 98+
upon request
2800-3500-5000-6000
Kelvin
with
high performanceΚelvin
aluminum reflector
in
2700-3000-4000
with high performance heatsink

upon
request in 3500-5000-6500 Κelvin
for best heat management
with
highwith
performance aluminum reflector
available
narrow-medium-wide-extra
wide beam
available
with narrow-medium-wide-extra
wide
worksbeam
with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
works with remote led driver, on/off as standard
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE
PINAKAS
5 COB LED TABLE *CRI>80
33719
00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33720
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33721
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33722
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33723
00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33724
00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

33725
00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

33726
00000

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

33727
00000

19.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
7.0W
220-240V | 1815-1890-1960
2700-3000-4000 KELVIN
585-620-635 LUMEN
28733

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

114x114mm

40˚

28734

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

850-875-900 LUMEN

28735

12.75W 220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

900-950-1025 LUMEN

28736

90-135mm
102x102mm
9.2W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN

Fixed

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

860-900-94523
LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

50mm


110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

20

MP

110x110mm

102x102mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product
to our list.
H
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

25mm

Ø46mm

mp

97x97mm
114x114mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
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ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

HOTEL SERIES

Σποτ led χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
αλουμινίου
σταθερό
βαμμένο ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο
ή ματ
Φωτιστικό
χωνευτό
οροφής
εσωτερικού
χώρου
με ενσωματωμένο
1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
σταθερό
για τηνγιακαλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
κατάλληλο
darklight φωτισμό
υάλινο
CRI>80
με
προφυλακτήρα
tempered
διάφανο
ή ματ
κατόπιν
παραγγελίας
με CRΙ>90 & CRI 98+
με
1 COBχρώματος
LED ισχύος 2700-3000-4000 Κelvin
ενσωματωμένο
σε θερμοκρασία
LM80, CRI>80
κατόπιν
παραγγελίας
και
σε 98+
3500-5000-6500 Κelvin
κατόπιν
παραγγελίας
με CRΙ>90
& CRI
θερμοκρασία
με ανακλαστήρα
αλουμινίου υψηλής απόδοσης
σε
χρώματος
2700-3000-4000
Κelvin
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
κατόπιν
παραγγελίας
λειτουργεί
με συνοδευτικό led driver on/off
και
σεκατόπιν
2800-3500-5000-6000
Κelvin
ή
παραγγελίας
dimmable phase cut / Dali
με/1-10
ανακλαστήρα αλουμινίου
volt
υψηλής απόδοσης

COMFORD DARK CL

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για
καλύτερη
διαχείριση
την
Recessed
led
spotlight
θερμότητας
του led
for indoors
use

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
with
small external
trim
on/off
ή dimmable
phase cut
/ Dali / 1-10volt

from die cast aluminum

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

Recessed
fitting
painted
with electrostatic powder
for
indoors
fixed use
die cast aluminum
suitable for darklight (anti-dazzle) effect
fixed
withfortempered
glass transparent or mat
suitable
darklight effect
5.0W
| 2700-3000-4000
00000with
with
incorporated
1 COBorLED
tempered
glass
transparent
mat KELVIN | 440-460-480 LUMEN
with
incorporated
LED
adjusted
on 1aCOB
high
performance heatsink
LM80,
forCRI>80
best heat management
upon request
available
with CRI>90 & CRI KELVIN
98+
6.7W
| 2700-3000-4000
| 585-615-640 LUMEN
00000
CRI>80 as standard
in
2700-3000-4000
Kelvin
upon
request
available with CRI>90
upon
request
in 2800-3500-5000-6000
Kelvin & CRI 98+
with
performance
aluminum
inhigh
2700-3000-4000
ΚelvinreflectorKELVIN | 645-675-705 LUMEN
7.5W | 2700-3000-4000
00000
with
high performance
upon
request in heatsink
3500-5000-6500 Κelvin
for best heat management
with high performance aluminum reflector
9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN
00000available with

PINAKAS 2

PINAKAS 1
33622
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33623
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

00000
33624

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33625
00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33626
00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

33627
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

available with narrow-medium-wide-extra
narrow-medium-wide-extra
wide beam

works
withbeam
remote led driver
wide
on/off,
dimmable
phase cut/Dali/1-10volt
works
with remote
led driver, on/off
as standard
11.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 925-965-1000 LUMEN

or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUM

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33628
00000
33629
00000

6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732
10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN
7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733

00000
33630

28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVINLUMEN
850-875-900 LUMEN
12.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1200-1250-1300
28735
83x83mm

PINAKAS 4
00000

00000

2700-3000-4000 KELVIN

Anti-dazzle

12.0W | 2700-3000-4000
KELVIN | 1200-1250-1300 LUM
Angle

100X100mm

23

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

110X110mm

100X100mm

PINAKAS 5

130mm

50mm

90mm-130mm

00000

7.5W | 2700-30

00000

9.0W | 2700-30

00000

11.0W | 2700-3

00000

12.75W | 2700

00000

10.5W | 2700-3

00000

12.0W | 2700-3

00000

15.5W | 2700-3

20

110x110mm

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN
11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

76x76mm
*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting
/ ordering the most suitable product for you,
H
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

12.75W
| 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
00000
Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUM
Fixed

900-950-1025 LUMEN

90-130mm

76x76mm

00000

28736



MP

00000

12.75W 220-240V

00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

mp

40˚

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
8.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 885-910-950
LUMEN

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin
23mm

Ø46mm

73x73mm
83x83mm

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

17.5W | 2700-3

19.5W | 2700-3

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Astra 118 Darklight 2

COMFORD DARK CL

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
με ενσωματωμένο
1 COB LED ισχύος

εσωτερικού
χώρου
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης

αλουμινίου

σταθερό
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

κατάλληλο
CRI>80για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα

κατόπιν
παραγγελίας
με CRΙ>90 & CRI 98+
tempered
διάφανο
ή ματ
θερμοκρασία
χρώματος

με σε
ενσωματωμένο
1 COB
LED ισχύος 2700-3000-4000 Κelvin

LM80,
CRI>80παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
κατόπιν

κατόπιν
παραγγελίας με αλουμινίου
CRΙ>90 & CRI 98+
με ανακλαστήρα
υψηλής απόδοσης
σε θερμοκρασία χρώματος

με
δέσμη
στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
2700-3000-4000 Κelvin
λειτουργεί
με συνοδευτικό led driver On/off

κατόπιν
παραγγελίας
καιOn/off
σε 2800-3500-5000-6000
Κelvincut / Dali / 1-10volt

ή dimmable phase
με ανακλαστήρα αλουμινίου
υψηλής απόδοσης

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
fitting

με Recessed
ενσωματωμένη
ψήκτρα υψηλής απόδοσης

γιαfor
τηνindoors
καλύτερηuse
διαχείριση
θερμότητας
led

die cast του
aluminum


λειτουργεί
fixed με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

suitable for darklight effect

with tempered
glass transparent or mat

Recessed
fitting

forwith
indoors
use
incorporated
1 COB LED

dieadjusted
cast aluminum
on a high performance heatsink
fixed
for best thermal management of led source

suitable for darklight effect
CRI>80
as glass
standard

with
tempered
transparent or mat
5.0W
| 2700-3000-4000
LUMEN
upon
request
CRI>90| &440-460-480
CRI 98+

with
incorporated
1 available
COB LED withKELVIN

LM80,
CRI>80
in 2700-3000-4000
Kelvin

upon
request
available
with
CRI>90
&
CRI
98+
upon
request
in 3500-5000-6500
6.7W
| 2700-3000-4000
KELVINKelvin
| 585-615-640 LUMEN
in 2700-3000-4000
Kelvin
with
highinperformance
aluminum

upon
request
2800-3500-5000-6000
Kelvinreflector
available
with narrow-medium-wide-extra

with
high performance
aluminum reflector
7.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 645-675-705 LUMEN
with
high
performance
heatsink
wide
beam

forworks
best heat
management
with remote led driver on/off as standard
available with

PINAKAS 2

INDICATIVE
PINAKAS
1 COB LED TABLE *CRI>80
00000
33676

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

33677
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

00000

00000
33678

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

00000
33679

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

00000
33680

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

33681
00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

upon
request
available
dimmable
narrow-medium-wide-extra
wide
beam
9.0W
| 2700-3000-4000
KELVINphase
| 780-820-860 LUMEN

cut/Dali/1-10volt
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732
10.5W | 2700-3000-4000
KELVIN
|
1050-1080-1125
LUMEN
7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733

00000
33682
00000
33683

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN
Fixed

00000

Anti-dazzle

Angle KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
12.0W | 2700-3000-4000

28734
11.0W KELVIN
220-240V| 1200-1250-1300
2700-3000-4000 KELVIN
850-875-900 LUMEN
12.0W
| 2700-3000-4000
LUMEN

33684
00000

28735
118mm

PINAKAS 4

12.75W 220-240V

107mm

2700-3000-4000 KELVIN

120-140mm
2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN



MP
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220-240V

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

100X100mm

9.2W

00000

00000

900-950-1025 LUMEN

28736

28738

mp

40˚

110X110mm

100X100mm

PINAKAS 5

130mm

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται
κατόπιν50mm
παραγγελίας με μπροστινή
προστασία00000
IP44-IP54-IP65 7.5W | 2700-3000-4

1060-1120-1180 LUMEN

90mm-130mm

20

The above luminaire is available upon request
9.0W | 2700-3000-4
with IP44-IP54-IP65
00000 front protection

110x110mm

00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
Ø118 mm
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

H

warm 2700 kelvin

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

00000

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

00000

21.4W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2035-2120 LUMEN

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

warm white 3000 Kelvin

11.0W | 2700-3000

00000

12.75W | 2700-300

00000

10.5W | 2700-3000

neutral white 4000 Kelvin

Ø39mm

30mm

24mm

83mm
118mm

00000

12.0W | 2700-3000

00000

15.5W | 2700-3000

00000

17.5W | 2700-3000

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

19.5W | 2700-3000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ASTRA 118 DARKLIGHT BLACK

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink for
best heat management of led

CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28551

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33195

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33196

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33197

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33198

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33199

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33200

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33201

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

107mm

130mm-170mm

Fixed

Anti-dazzle
Angle

44 FRONT

mp

118mm

40˚

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

ASTRA 130 COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής

απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management of led

LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33287

COB LED 11.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1070-1140-1200 LUMEN

33288

COB LED 12.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

33289

COB LED 16.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1470-1570-1640 LUMEN

33290

COB LED 17.5W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

33291

COB LED 21.0W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

33292

COB LED 25.0W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

28560

COB LED 26.0W | 600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2560-2690-2745 LUMEN

130mm

115mm

130mm-175mm

44 FRONT

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία
IP44-IP54 FRONT PROTECTION κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable with
IP44-IP54 FRONT PROTECTION upon request.

IP20

mp

IP44-IP54 FRONT PROTECTION

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

Φωτιστικό χωνευτό στεγανό οροφής
με διακοσμητικό πλαίσιο χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 11-20W
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15º-25º-40º-60º μοίρες
σε χρώμα warm white - neutral white- cool white
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με βίδες inox
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
κατάλληλο για λειτουργία με εξωτερικό LED driver
για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων,
καταστημάτων και διαδρόμων εξωτερικών χώρων
120mm

Decorative recessed waterproof fitting
with decorative frame from die cast aluminum
with 1 COB LED 11-20W
with aluminum reflector 15º-25º-40º-60º degrees
in warm white - neutral white - cool white color
with tempered glass transparent or mat
with silicon gaskets
with inox screws
suitable to work with external LED driver
suitable for bathrooms in houses or hotels, shops, offices,

H

150mm

showrooms and for corridors in external areas

Διαθέσιμο και με στεφάνι inox
Αvailable with inox frame

28143

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

H 160mm

28144

14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN*

H 160mm

28145

17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1640-1700-1790 LUMEN*

H 180mm

28146

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN*

H 200mm

150mm

ASTRA 2.1
WATERPROOF COB LED

140mm

160mm-200mm

65

ΣΤΕΓΑΝΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF RECESSED DOWNLIGHTS

ASTRA 2
WATERPROOF COB LED

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

Φωτιστικό χωνευτό στεγανό οροφής
με διακοσμητικό πλαίσιο χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 11-20W
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15º-25º-40º-60º μοίρες
σε χρώμα warm white - neutral white- cool white
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με βίδες inox
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
κατάλληλο για λειτουργία με εξωτερικό LED driver
για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων,
καταστημάτων και διαδρόμων εξωτερικών χώρων
120mm

Decorative recessed waterproof fitting
with decorative frame from die cast aluminum
with 1 COB LED 11-20W
with aluminum reflector 15º-25º-40º-60º degrees
in warm white - neutral white - cool white color
with tempered glass transparent or mat
with silicon gaskets
with inox screws
suitable to work with external LED driver
suitable for bathrooms in houses or hotels, shops, offices,

H

175mm

showrooms and for corridors in external areas

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

H 160mm

28148

14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN*

H 160mm

28149

17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1640-1700-1790 LUMEN*

H 180mm

28150

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN*

H 200mm

175mm

140mm

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

160-200mm

65

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

77

Διαθέσιμο και με στεφάνι inox
Αvailable with inox frame

28147

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLLIGHTS

ASTRA 2.1 WATERPROOF COB LED

Φωτιστικό χωνευτό στεγανό οροφής
με σώμα αλουμινίου βαρέως τύπου
με πλαίσιο/στεφάνι χυτό αλουμινίου
βαμμένα με ηλεκτροστατική πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό/εξωτερικό led driver
προσφέρεται με βαθμό προστασίας IP20 & IP67
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με βίδες inox
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
για φωτισμό μπάνιων, οικιών ή ξενοδοχείων,

καταστημάτων και διαδρόμων εξωτερικών χώρων

Διαθέσιμο και με στεφάνι Inox (stainless steel)

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28147

COB LED 11W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1000-1100-1200 LUMEN | H 160mm

28148

COB LED 12.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN | H 160mm

28149

COB LED 17.5W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN | H 180mm

28150

140mm

160mm-200mm

for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote/external led driver
led driver is available with IP20 or IP67 protection
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with aluminum reflector 15º-25º-40º-60º degrees
in warm white - neutral white - cool white color
with silicon gaskets
with inox screws
suitable for bathrooms in houses or hotels,

COB LED 20W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2000-2150-2200 LUMEN | H 200mm

175mm

Decorative recessed waterproof fitting
with body from heavy aluminum
with frame from die cast aluminum
both painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external areas
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink

55 FRONT

shops, offices, showrooms
and for corridors in external areas
also available with inox/staineless frame

120mm

IP65

H

Διαθέσιμο και με στεφάνι inox
Αvailable with inox frame

IP65FRONT PROTECTION

mp

175mm

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED DOWNLIGHTS

Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
εσωτερικού χώρου
σταθερό
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο

ASTRA 3 CLIPS COB LED

1 COB LED ισχύος

με ανακλαστήρα αλουμινίου

in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass

Neutral White- Cool White

με υάλινο προφυλακτήρα

tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων,
εκθεσιακών χώρων

210mm

182mm

140mm-170mm

23

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN*

28408

24W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2170-2260-2380 LUMEN*

28409
28410
28410

25.5W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2935 LUMEN*
31.5W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN

2595-2695-2845 LUMEN*

28411

31W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN

3170-3270-3450 LUMEN*

28412

43W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN

4020-4170-4410 LUMEN*

1 COB LED ισχύος

με ανακλαστήρα αλουμινίου
15°-25°-40°-60°

tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων,
εκθεσιακών χώρων

MP

240mm

225mm

140-170mm

44

fitting for false ceiling

for indoors use
fixed
from die cast aluminum
with 1 COB LED
with aluminum

in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass

Neutral White - Cool White

με υάλινο προφυλακτήρα

Recessed downlight

reflector 15°-25°-40°-60°

σε χρώμα Warm White -

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

transparent or mat 4mm thick

with incorporated LED driver 230/240V
for use at shops, offices, showrooms

28407

Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
εσωτερικού χώρου
σταθερό
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο

VISION MINI COB LED

fitting for false ceiling

for indoors use
fixed
from die cast aluminum
with 1 COB LED
with aluminum

reflector 15°-25°-40°-60°

15°-25°-40°-60°

σε χρώμα Warm White -

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

Recessed downlight

transparent or mat 4mm thick

with incorporated LED driver 230/240V
for use at shops, offices, showrooms

28413

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN*

28414

24W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2170-2260-2380 LUMEN*

28415

25.5W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN

2680-2780-2935 LUMEN*

28416

31.5W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN

2595-2695-2845 LUMEN*

28417

31W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN

3170-3270-3450 LUMEN*

28418

43W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN

4020-4170-4410 LUMEN*

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Ματ αμμοβολή / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED DOWNLIGHTS

ASTRA 3 COB LED

Recessed downlight

Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
εσωτερικού χώρου
σταθερό
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο

fitting for false ceiling

for indoors use
fixed
from die cast aluminum
with 1 COB LED 20-43W
with aluminum

1 COB LED ισχύος 20-43W

με ανακλαστήρα αλουμινίου

reflector 15°-25°-40°-60°

15°-25°-40°-60°

in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass

σε χρώμα Warm White -

Neutral White- Cool White

με υάλινο προφυλακτήρα

tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων,
εκθεσιακών χώρων

28074

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN*

H 140mm

28075

24W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2170-2260-2380 LUMEN*

H 140mm

28076

25.5W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2935 LUMEN*

H 140mm

28077

31.5W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2595-2695-2845 LUMEN*

H 155mm

28078

31W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN

3170-3270-3450 LUMEN*

H 155mm

28079

43W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN

4020-4170-4410 LUMEN*

H 170mm

195mm

VISION COB LED

185mm

140mm-170mm

Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
εσωτερικού χώρου
σταθερό
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο

fitting for false ceiling

for indoors use
fixed
from die cast aluminum
with 1 COB LED 20-43W
with aluminum

1 COB LED ισχύος 20-43W
15°-25°-40°-60°

reflector 15°-25°-40°-60°

σε χρώμα Warm White -

in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass

Neutral White - Cool White

με υάλινο προφυλακτήρα

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

44 FRONT

Recessed downlight

με ανακλαστήρα αλουμινίου

tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων,
εκθεσιακών χώρων

transparent or mat 4mm thick

with incorporated LED driver 230/240V
for use at shops, offices, showrooms

28080

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN*

H 140mm

28081

24W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2170-2260-2380 LUMEN*

H 140mm

28082

25.5W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2935 LUMEN*

H 140mm

28083

31.5W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2595-2695-2845 LUMEN*

H 155mm

28084

31W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN

3170-3270-3450 LUMEN*

H 155mm

28085

43W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN

4020-4170-4410 LUMEN*

H 170mm

230mm

76

transparent or mat 4mm thick

with incorporated LED driver 230/240V
for use at shops, offices, showrooms

210mm

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Ματ αμμοβολή / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

140-170mm

44 FRONT

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLLIGHTS

ASTRA 3 WATERPROOF COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
με βαθμό προστασίας IP55 Front
κατάλληλο για τοποθέτηση
σε εξωτερικούς στεγασμένους χώρους
και σε εσωτερικούς
από αλουμίνιο
σταθερό
με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28151

COB LED 12.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28152

COB LED 16.0W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1470-1570-1640 LUMEN

28153

COB LED 17.5W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

28154

COB LED 21.0W 600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

28155

COB LED 25.0W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

28156

COB LED 32.0W 900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN

28157

COB LED 39.0W 1050mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3130-3325-3500 LUMEN

28158

COB LED 42.0W 1400mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3700-3895-3980 LUMEN

28159

COB LED 53.0W 1700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 4395-4620-4720 LUMEN
218mm

182mm

140mm-180mm

Recessed led downlight
with IP55 Front protection
suitable for use at covered external spaces
from die cast aluminum
fixed
with protective rubber gaskets and inox screws
with special springs for no-harming false ceiling installation
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
with high performance heatsink
for best heat management of led
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

55 FRONT

IP20

mp

IP55FRONT PROTECTION

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ASTRA DEEP 118

Φωτιστικό χωνευτό οροφής εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33036

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33037

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33038

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33039

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33040

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33041

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

33042

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

33043

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

33043

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

118mm

107mm

ενδεικτικοί συνδυασμοί χρωμάτων
indicative color combination

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

23 FRONT

125mm-165mm

65mm

118mm

40˚

Anti-dazzle
Angle

mp

Fixed

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ASTRA DEEP 120

Φωτιστικό χωνευτό οροφής εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό
καθέτως ±25° και οριζοντίως ±355°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting for indoors use
die cast aluminum
movable
vertically ±25° and horizontally ±355°
suitable for darklight effect
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33018

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33019

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33020

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33021

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33022

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33023

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

33024

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

33025

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

33026

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

120mm

105mm

ενδεικτικοί συνδυασμοί χρωμάτων
indicative color combination

23 FRONT

125mm-165mm

40˚

Anti-dazzle
Angle

mp

Fixed

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με διακοσμητικό πλαίσιο χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 10-20W
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιων.

ASTRA MINI COB LED

28108

10W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

H 130mm

28109

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

H 130mm

28110

14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN*

H 150mm

28111

17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1600-1700-1800 LUMEN*

H 150mm

28112

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2000-2100-2200 LUMEN*

H 170 mm

118mm

GALAXY DARCKLIGHT
DOUBLE MOVE COB LED

με κάθετη κίνηση και οριζόντια
περιφορά 355° για darklight φωτισμό
vertically movable and horizontal
adjustable 355° for darklight output

SIMPLE DARCKLIGHT
MOVE COB LED

Recessed fitting
for indoors use
with decorative die cast aluminum frame
with 1 COB LED 10-20W
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass transparent or mat
with incorporated LED driver 230/240V
for use at shops, houses and offices

107mm

130mm-170mm

44 FRONT

Φωτιστικό χωνευτό
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κινητό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιων.

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable
suitable for darklight effect
with 1 COB LED 4-14W
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass transparent or mat
with incorporated LED driver 230/240V
for use at shops, houses and offices

28113

4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

345-370-410 LUMEN*

H 100mm

28114

6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

488-524-580 LUMEN*

H 100mm

28115

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-825 LUMEN*

H 100mm

28116

9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

H 125mm

28117

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

H 135mm

28118

14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN*

H 145mm

118mm

107mm

100mm-145mm

20

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable
suitable for darklight effect
with 1 COB LED 4-14W
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass transparent or mat
with incorporated LED driver 230/240V
for use at shops, houses and offices

Φωτιστικό χωνευτό
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κινητό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιων.

28119

4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

345-370-410 LUMEN*

H 100mm

28120

6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

488-524-580 LUMEN*

H 100mm

28121

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-825 LUMEN*

H 100mm

28122

9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

H 125mm

28123

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

H 135mm

28124

14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN*

H 145mm

82mm

100mm-145mm

20

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

128

100mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚA ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED WATERPROOF LED LUMINAIRES

AXON 160 RC WP

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου και εξωτερικού χώρου
αλουμινίου
με βαθμό προστασίας IP54
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed false ceiling led luminaire
for indoors and exteriors use
with IP54 protection
from die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
 CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28988

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28989

17.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1700-1780-1845 LUMEN

28990

21.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

28991

25.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

160mm

145mm

100mm-125mm

IP54

54

IP54

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται και με προστασία IP65 κατόπιν παραγγελίας.
The above lighting is availiable with IP65 protection upon request.

IP65

IP65

mp

MOVABLE

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

AXON FIXED COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management of led

CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28012

COB LED 12.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28013

COB LED 17.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

28014

COB LED 21.0W | 600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

28015

COB LED 25.0W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

28016

COB LED 28.0W | 800mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2680-2780-2850 LUMEN

28017

COB LED 32.0W | 900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN

33360

COB LED 39.0W | 1050mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3130-3325-3500 LUMEN

33361

COB LED 42.0W | 1400mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3700-3895-3980 LUMEN
160mm

145mm

125mm-185mm

44 FRONT

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία
IP44-IP54 FRONT PROTECTION κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable with
IP44-IP54 FRONT PROTECTION upon request.

IP20

mp

IP44-IP54 FRONT PROTECTION

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

AXON ROUND COB LED 1.1

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας

?

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance
heatsink for best heat management

available with narrow-

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

medium-wide-extra wide beam

28518

COB LED 12.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

33380

COB LED 17.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 UMEN

33381

COB LED 21.0W | 600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

33382

COB LED 25.0W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

33383

COB LED 28.0W | 800mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2680-2780-2850 LUMEN

33384

COB LED 32.0W | 900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN

145mm

160mm

TILTABLE

140mm-180mm

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

43 FRONT

BEAM ANGLE
IP20

24°

36°

60°

IP43-IP44 FRONT PROTECTION

mp

15°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

led SMD ισχύος 1W-1.5W-2W

Με φακούς δέσμης 15°-25°-40°-60°
Σε 2700 Kelvin – 3000 Kelvin – 4000 Kelvin
Με δυνατότητα περιστροφής οριζοντίως
355° Και καθέτως 80°

Με ενσωματωμένο led driver
Κατάλληλο για φωτισμό καταστημάτων
και οικιών

Recessed downlight
For indoor use
From die cast aluminum
Suitable for dark light and wall washing effect
With 12 high power led SMD 1W-1.5W-2W
With lens 15°-25°-40°-60°
In 2700 Kelvin – 3000 Kelvin – 4000 Kelvin
Adjustable 355° horizontally and 80° vertically
With incorporated led driver
Suitable for use at shops and showrooms

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOT LIGHTS

Χωνευτό φωτιστικό οροφής
Εσωτερικού χώρου
Αλουμινίου
Κατάλληλο για dark-light wall washing φωτισμό
Με ενσωματωμένα 12 high power

AXON WALL WASHER SMD LED

12W POWER LED WITH LENS

28419
28420
28421

12X1W 230-240V

2700K

1080 LUMEN

12X1W 230-240V

3000K

1140 LUMEN

12X1W 230-240V

4000K

1200 LUMEN

18W POWER LED WITH LENS

28422
28423
28424

12X1.5W 230-240V

2700K

1500 LUMEN

12X1.5W 230-240V

3000K

1620 LUMEN

12X1.5W 230-240V

4000K

1740 LUMEN

24W POWER LED WITH LENS

28425
28426
28427

12X2W 230-240V

2700K

1980 LUMEN

12X2W 230-240V

3000K

2100 LUMEN

12X2W 230-240V

4000K

2280 LUMEN

165mm

158mm

170mm

80º

355º

MP

Με κάθετη κίνηση 80º και οριζόντια περιφορά 355º.
Vertically 80ºmovable and horizontal adjustable 355º.

20

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

COMFORT GLASS COB LED 2

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
 CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28196

3.1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

28197

4.5W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

28198

6.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

28199

7.0W 200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

28200

9.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

28201

11.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

28202

12.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28203

12.75W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1000-1050-1075 LUMEN

100x100mm

92mm x 92mm

130mm-175mm

?

44

IP20

IP44

35°

mp

35°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

COMFORT GLASS COB LED 3

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
 CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28205

3.1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

28206

4.5W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

28207

6.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

28208

7.0W 200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

28209

9.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

28210

11.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

28211

12.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28212

12.75W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1000-1050-1075 LUMEN

100x100mm

92mm x 92mm

130mm-175mm

?

44

IP20

IP44

35°

mp

35°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

module smd technology
με φακό 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White Neutral White- Cool White
χρειάζεται LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων,
γραφείων και οικιων.

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with power led module smd technology
with lens15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
needs LED driver 230/240V
for use at shops, houses and offices

28223

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 3W

28224

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 5W

28225

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 9W

28226

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 3x3W 700mA
RGB

80mm

100mm-145mm

70mm

42

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTΤLIGHTS

Φωτιστικό χωνευτό
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
σταθερό
με ενσωματωμένο led

FOS MODULE LED

Προσφέρεται και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
Available with IP44 protection upon request.

module smd technology
με φακό 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White Neutral White- Cool White
χρειάζεται LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων,
γραφείων και οικιων.

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable
with power led module smd technology
with lens15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
needs LED driver 230/240V
for use at shops, houses and offices

SIMPLE TRIPLE MODULE LED

Φωτιστικό χωνευτό
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κινητό
με ενσωματωμένο led

module smd technology
με φακό 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White Neutral White- Cool White
χρειάζεται LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων,
γραφείων και οικιων.

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable
with power led module smd technology
with lens15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
needs LED driver 230/240V
for use at shops, houses and offices

28227

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 3W

28228

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 5W

28229

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 9W

28230

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 3x3W 700mA
RGB

100mm

100mm-145mm

82mm

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

28231

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 3W

28232

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 5W

28233

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 9W

28234

LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 3x3W 700mA
RGB

118mm

100mm-145mm

107mm

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

42

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

με κάθετη κίνηση και οριζόντια περιφορά 355° για darklight φωτισμό
vertically movable and horizontal adjustable 355° for darklight output

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

42

355°

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

mp

Φωτιστικό χωνευτό
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κινητό
με ενσωματωμένο led

SIMPLE MODULE LED

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

FOS ROUND COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28578

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33385

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33386

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

33387

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33388

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

80mm

70mm

100mm-135mm

42

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία
IP44κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable with
IP44 protection upon request.

mp

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται σε CRI>90, CRI98+
Upon request available in CRI>90, CRI98+
Διαθέσιμο σε 3500 Kelvin και 5000 Kelvin
Available in 3500 Kelvin and 5000 Kelvin

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

GEMIN 130 DARK FD

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό
καθέτως ±25° και οριζοντίως ±355°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
die cast aluminum
movable
vertically ±25° and horizontally ±355°
suitable for darklight effect
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

ενδεικτικοί συνδυασμοί χρωμάτων
indicative color combination

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

IP20

IP44

130mm

115mm

23 FRONT

125mm-165mm

80mm

130mm

40˚

Anti-dazzle
Angle

mp

Fixed

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

GEMINI 120 DARK ROTATE

Φωτιστικό χωνευτό οροφής εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό
καθέτως ±25° and οριζοντίως ±355°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting for indoors use
die cast aluminum
movable
vertically ±25° and horizontally ±355°
suitable for darklight effect
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
 CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33009

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33010

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33011

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33012

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33013

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33014

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

33015

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

33016

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

33017

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

120mm

115mm

ενδεικτικοί συνδυασμοί χρωμάτων
indicative color combination

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

IP20

23 FRONT

125mm-165mm

IP44

80mm

120mm

40˚

Anti-dazzle
Angle

25°

335°

Περιστρεφόμενο
335° οριζοντίως και 25° καθέτως
Adjustable
335° horizontally and 25° vertically

mp

MOVABLE

25°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

GEMINI 130 DARK ROTATE

Φωτιστικό χωνευτό οροφής εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό
καθέτως ±25° and οριζοντίως ±355°σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting for indoors use
die cast aluminum
movable
vertically ±25° and horizontally ±355°
suitable for darklight effect
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33045

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33046

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33047

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33048

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33049

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33050

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33051

8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN

33052

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33053

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

ενδεικτικοί συνδυασμοί χρωμάτων
indicative color combination

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

IP20

IP44

130mm

115mm

125mm-165mm

23 FRONT

80mm

130mm

40˚

Anti-dazzle
Angle

25°

335°

Περιστρεφόμενο
335° οριζοντίως και 25° καθέτως
Adjustable
335° horizontally and 25° vertically

mp

MOVABLE

25°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

GEMINI FIXED COB LED 3

Σποτ χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklίght φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led drίver
on/off ή dimmable cut/Dali/1-10V
Recessed led spotlight
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28754

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

28755

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

28756

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

28757

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

28758

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

28759

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

28760

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

28761

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

100mm

82mm

100mm-155mm

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται
και με προστασία IP44-IP54 κατόπιν παραγγελίας.
The above lighting is availiable
with IP44-IP54 Front Protection upon request.

IP20

IP44-IP54 FRONT PROTECTION

20

100mm

45mm

40˚

Anti-dazzle
Angle

mp

Fixed

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

GEMINI FIXED COB LED 1

Σποτ χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklίght φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led drίver
on/off ή dimmable cut/Dali/1-10V
Recessed led spotlight
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
 CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28770

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

28771

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

28772

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

28773

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

28774

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

28775

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται
και με προστασία IP44-IP54 κατόπιν παραγγελίας.
The above lighting is availiable
with IP44-IP54 Front Protection upon request.

IP20

28776

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

28777

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
IP44-IP45 FRONT PROTECTION

100mm

82mm

100mm-155mm

20

40˚

Fixed

mp

56mm

100mm

Anti-dazzle
Angle

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

GEMINI MIKRO 100 WATERPROOF 1

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±30°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±30°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 3500-5000-6500 Κelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28562

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33136

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33137

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33138

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33139

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33140

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33141

8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN

33142

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33143

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται
και με προστασία IP54-IP65 κατόπιν παραγγελίας.
The above lighting is availiable
with IP54-IP65 Front Protection upon request.

IP20

IP54-IP65 FRONT PROTECTION

100mm

82mm

100mm-170mm

54 FRONT

00

Ø4

Ø1

mp

5

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Στεγανό σποτ χωνευτό οροφής
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-11W
με ανακλαστήρα αλουμινίου 10˚-25˚-40˚-60˚
σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
με υάλινο προφηλακτήρα pyrex διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό μπάνιων,οικιών ή ξενοδοχείων,

HYDRO SQUARE
WATERPROOF COB LED

καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων.

Waterproof recessed spotlight
die cast aluminum
with 1 COB LED 4-11W
with aluminum reflector 10˚-25˚-40˚-60˚
in warm white-neutral white-cool white
with pyrex glass transparent or mat
with incorporated LED driver 230/240V
for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

85x85mm

75x75mm

100-135mm

65 FRONT

28098

4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

345-370-410 LUMEN*

H 100mm

28099

6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

488-524-580 LUMEN*

H 100mm

28100

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-825 LUMEN*

H 100mm

28101

9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 940-975-1030 LUMEN*

28102

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

H 125mm

1190-1240-1310 LUMEN* H 135mm

Στεγανό σποτ χωνευτό οροφής
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-11W
με ανακλαστήρα αλουμινίου 10˚-25˚-40˚-60˚
σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
με υάλινο προφηλακτήρα pyrex διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό μπάνιων,οικιών ή ξενοδοχείων,

HYDRO ROUND
WATERPROOF COB LED

καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

80x80mm

70mm 100-135mm

65 FRONT

28103

4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

345-370-410 LUMEN*

H 100mm

28104

6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

488-524-580 LUMEN*

H 100mm

28105

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-825 LUMEN*

H 100mm

28106

9,5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

H 125mm

28107

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN* H 135mm

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

127

Waterproof recessed spotlight
die cast aluminum
with 1 COB LED 4-11W
with aluminum reflector 10˚-25˚-40˚-60˚
in warm white-neutral white-cool white
with pyrex glass transparent or mat
with incorporated LED driver 230/240V
for use at bathrooms in houses or hotels, shops, offices, showrooms

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

LIP MIKRO 1 COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
ή με πολυκαρμπονικό κάλυμμα
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM70 or LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
with very small external frame
fixed
suitable for darklight
with tempered glass transparent or mat
or pc cover
with incorporated 1 COB LED
LM70 or LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33146

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

28325

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

28326

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

28327

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

28328

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

28329

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

33147

8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN

33148

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33149

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

IP20

IP43-44

80mm

76mm

90mm-135mm

23

NOTE: LUMEN OUTPUT AFTER REFLECTOR/OPTIC AND FRONT COVER

40˚

Anti-dazzle
Angle

mp

Fixed

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

LIP MINI LED COB MOVE 3
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
κινητό
αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιων.
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
with tempered glass
movable
with 1 COB LED
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
with incorporated LED driver 230/240V
for use at shops, houses and offices

93mm

4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

345-370-410 LUMEN*

6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

488-524-580 LUMEN*

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-625 LUMEN*

9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN*

17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1640-1700-1790 LUMEN*

85mm

130mm-175mm

85mm

23mm

28337
28338
28339
28340
28341
28342
28343

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

20

Ø79mm
Ø94mm

FRAMELESS ROUND MOVE COB LED 1
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
κινητό
αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιων.
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
with tempered glass
movable
with 1 COB LED
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
with incorporated LED driver 230/240V
for use at shops, houses and offices

28402
28403
28404
28405
28406

mp

345-370-410 LUMEN*

6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

488-524-580 LUMEN*

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-625 LUMEN*

9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

87mm

100mm-150mm

42

87mm

23mm

79mm

4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

Ø79mm
Ø85mm

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκροστατική Bαφή Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

LIP MIKRO 2 COB LED
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
with very small external frame
fixed
suitable for darklight
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management

works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28677
28678

COB LED 6.80W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 520-550-575 LUMEN

28679

COB LED 9.30W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 780-825-865 LUMEN

COB LED 6.20W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 580-615-645 LUMEN

82mm

76mm

100mm-135mm

20

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

IP20

κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί
να βαφτεί με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή.
Upon request the above. fitting is painted
with polyester electrostatic powder.

mp

IP43-44

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

LIP RD82 NV
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
κατάλληλο
για darklight φωτισμό
εσωτερικού
χώρου
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
αλουμινίου
σταθερό
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
κατάλληλο
darklight φωτισμό
για τηνγιακαλύτερη
διαχείριση θερμότητας του led
με υάλινο προφυλακτήρα
CRI>80
tempered
διάφανο ή ματ
ενσωματωμένο
κατόπιν παραγγελίας
με CRΙ>90 & CRI 98+
με
1 COB LED ισχύος
LM80,
σεCRI>80
θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν
παραγγελίας
με
CRΙ>90
& CRI
κατόπιν παραγγελίας και
σε 98+
3500-5000-6500 Κelvin
σε θερμοκρασία χρώματος

με
ανακλαστήρα
αλουμινίου
ή με φακό
2700-3000-4000 Κelvin

COMFORD DARK CL

υψηλής
απόδοσης
κατόπιν
παραγγελίας

και
Κelvin
σε
με2800-3500-5000-6000
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία

με
αλουμινίου
ανακλαστήρα
λειτουργεί με
συνοδευτικό led driver
υψηλής απόδοσης

On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας
τουfitting
led
Recessed

λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
for indoors
use
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

die cast aluminum

00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

with fitting
very small external frame
Recessed
for
indoors
fixed use
die
aluminum
cast
suitable
for darklight
fixed
withfortempered
glass transparent or mat
suitable
darklight effect
with
incorporated
1 COBorLED
with
tempered
glass transparent
mat
adjusted
on 1aCOB
high
performance heatsink
with
incorporated
LED
5.0W
|
2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
00000LM80,
forCRI>80
best thermal management of
the led| 440-460-480
source
upon
request available with CRI>90 & CRI 98+

CRI>80
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon
request
available with CRI>90
& CRI
98+
6.7W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 585-615-640
LUMEN
upon
request
in 2800-3500-5000-6000
Kelvin
00000
inhigh
2700-3000-4000
Kelvinreflector
with
performance aluminum
with
high
performance
heatsink
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
for
management
7.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 645-675-705
00000
best
withheat
high
performance
aluminum
reflector
or lens LUMEN
available with

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

wide
works
withbeam
remote|led
driver
9.0W
2700-3000-4000
KELVIN | 780-820-860 LUMEN
00000
on/off,
dimmable
phase cut/Dali/1-10volt
works
with remote
led driver

00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

PINAKAS 2

PINAKAS 1

available with narrow-medium-wide-extra
narrow-medium-wide-extra
wide beam

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28731

3.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

00000

7.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN
28733
10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN
28734
11.0W 220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 850-875-900 LUMEN

00000

12.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1200-1250-1300
28735
12.75W 220-240V
2700-3000-4000 KELVINLUMEN
900-950-1025 LUMEN

PINAKAS 4

76mm9.2W

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUM

330-360-390 LUMEN

6.0W
220-240V | 885-910-950
2700-3000-4000LUMEN
KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732
8.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN

28736

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

40˚

00000

83mm

On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

220-240V90-130mm
2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

00000

Fixed

00000

10.5W | 2700-3000-4000
KELVIN | 1050-1080-1125 LUM
Anti-dazzle
Angle

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUM
100X100mm

20

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

130mm

PINAKAS 5
50mm

110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

MP

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

mp



00000

110x110mm

00000

7.5W | 2700-30

00000

9.0W | 2700-30

Ø76mm
*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε
πιο LED είναι διαθέσιµο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for00000
you,
11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN
00000
Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

00000

20

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

warm white 3000 Kelvin

H

neutral white 4000 Kelvin

Ø39mm

24mm

73mm
83mm

11.0W | 2700-3

00000

12.75W | 2700

00000

10.5W | 2700-3

00000

12.0W | 2700-3

00000

15.5W | 2700-3

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

00000

17.5W | 2700-3

19.5W | 2700-3

Φωτιστικό στεγανό
χωνευτό οροφής
κινητό
χυτό αλουμινίου
με διακοσμητικό πλαίσιο
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60° μοίρες
σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με βίδες inox
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
με 1 στιπιοθλίπτη ορειχάλκινο Pg9 Ip68
ή με 1 στιπιοθλίπτη από πολυαμίδη Pg9 Ip68
χρειάζεται LED driver 230/240V
για φωτισμό μπάνιων οικιών ή ξενοδοχείων,
καταστημάτων και διαδρόμων εξωτερικού χώρου.

Decorative recessed waterproof fitting
movable
with decorative frame
die cast aluminum
with 1 COB LED
with aluminum reflector 15º-25º-40º-60º degrees
in warm white - neutral white - cool white color
with tempered glass transparent or mat
with silicon gaskets
with inox screws
with 1 brass nickel plated cable gland Pg9 Ip68
or with 1 polyamide cable gland Pg9 Ip68
needs LED driver 230 / 240V
suitable for bathrooms in houses or hotels, shops, offices,

ΣΤΕΓΑΝΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF RECESSED DOWNLIGHTS

MINI AXON MOVE COB LED WATERPROOF

showrooms and for corridors in external areas

28258

4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

345-370-410 LUMEN*

H 115mm

28259

6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

488-524-580 LUMEN*

H 115mm

28260

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-825 LUMEN*

H 125mm

28261

9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

H 135mm

28262

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

H 150mm

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

105mm

115mm-150mm

Ø120mm

67

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

123

120mm

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

MINI ORION ROUND COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28509

COB LED 3.1W 350 mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33521

COB LED 4.5W 500 mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33522

COB LED 6.5W 350 mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

33523

COB LED 7.0W 200 mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33524

COB LED 9.5W 350 mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

33525

COB LED 11.0W 350 mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

33526

COB LED 12.75W 350 mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

72mm

IP20

180x105mm

80mm-110mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management

works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
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Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία
IP44-IP54 FRONT PROTECTION κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable with
IP44-IP54 FRONT PROTECTION upon request.

mp

IP44-IP45 FRONT PROTECTION

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

QUATTRO DEEP MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
ενσωματωμένo σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
or indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight lighting effect
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28652

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

28653

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

28654

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

28655

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

28656

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

28657

COB LED 11.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

28658

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

28659

COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

35°

100mm-160mm

90x90mm

100x100mm
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35°

mp

Accessories

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

QUATTRO FOCUS MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
or indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight lighting effect
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28612

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

28613

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

28614

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

28615

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

28616

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

28617

COB LED 11.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

28618

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

28619

COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

35°

100mm-160mm

90x90mm

100x100mm
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35°

mp

Accessories

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ LED | RECESSED LED SPOTLIGHTS

QUATTRO ROTATABLE BLACK BAFFLE

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
or indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±355° and vertically ±25°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight lighting effect
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25°
100x100mm

90x90mm

100-160mm

355°

25°

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και 25° καθέτως
Adjustable
355° horizontally and 25° vertically
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IP20

ACCESSORIES

mp

IP42

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ LED | RECESSED LED SPOTLIGHTS

QUATTRO ROTATABLE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
Recessed fitting
or indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±355° and vertically ±25°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight lighting effect
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25°
100x100mm

90x90mm

100-160mm

355°

25°

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και 25° καθέτως
Adjustable
355° horizontally and 25° vertically
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IP20

ACCESSORIES

mp

IP42

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

SIMPLE DARKLIGHT BLACK BAFFLE

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28570

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

28842

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

28843

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

28844

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

28845

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

28846

COB LED 11.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

28847

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

28848

COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

28849

COB LED 16.0W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1470-1570-1640 LUMEN

100mm

82mm

100mm-160mm
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35°

35°

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

mp

Accessories upon request

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ LED | RECESSED LED SPOTLIGHTS

SIMPLE GALAXI COB LED

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

100mm

82mm

110-150mm

IP20

20

ενδεικτικοί συνδυασμοί χρωμάτων
indicative color combination
IP43-44

mp

Τo παραπάνω φωτιστικό προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

SIMPLE QUATRO MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
ή με πολυκαρμπονικό φακό
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
or with polycarbonate lens
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28386

COB LED 3.1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

28387

COB LED 4.5W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

28088

COB LED 6.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

28089

COB LED 7.0W 200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

28090

COB LED 9.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

28963

COB LED 11.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

28964

COB LED 12.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28965

COB LED 12.75W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1000-1050-1075 LUMEN

82mm

mp

92x92mm

75x45mm
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

35˚ 35˚

Με κινητή λυχνιολαβή για
ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder
for adjustable ligthing beam

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Simple Quattro 2

COMFORD DARK CL

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±30°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
ενσωματωμένo σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

Φωτιστικό
CRI>80χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+

αλουμινίου
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin

σταθερό

κατάλληλο
darklight φωτισμό
κατόπινγιαπαραγγελίας
και σε 3500-5000-6500 Κelvin

με με
υάλινο
προφυλακτήρα
ανακλαστήρα
αλουμινίου υψηλής απόδοσης
tempered διάφανο ή ματ
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία

με με
ενσωματωμένο
1 COB LED ισχύος
λειτουργεί

LM80,
CRI>80 με συνοδευτικό led driver on/off

κατόπιν
παραγγελίας
με CRΙ>90
ή dimmable
phase
cut / & CRI 98+
σε θερμοκρασία
χρώματος
Dali / 1-10volt
2700-3000-4000 Κelvin

κατόπιν παραγγελίας


fitting
καιRecessed
σε 2800-3500-5000-6000
Κelvin
indoors use

με for
ανακλαστήρα
αλουμινίου
υψηλής
απόδοσης
die cast aluminum

με movable
δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία
±30°
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

with
tempered
glass
transparent
or mat
για την καλύτερη διαχείριση

with incorporated
1 COB LED
θερμότητας
του led

λειτουργεί
με συνοδευτικό
led driver
adjusted
on a high performance
heatsink

on/off
dimmable
phase
cut / Dali / 1-10volt
for ήbest
thermal
management
of led source
PINAKAS
2CRI>80fitting

Recessed
available with CRI>90 & CRI 98+

forupon
indoorsrequest
use

diein
cast
aluminum
2700-3000-4000
Kelvin

fixed
5.0W
| 2700-3000-4000
KELVINKelvin
| 440-460-480 LUMEN
00000 upon
request
in 3500-5000-6500
suitable for darklight effect
with high performance aluminum reflector

with tempered glass transparent or mat
available
narrow-medium-wide-extra

with
incorporated
1 COB
LED
6.7W |with
2700-3000-4000
KELVIN | 585-615-640 LUMEN

INDICATIVE
PINAKAS
1 COB LED TABLE *CRI>80
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

00000

8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN

00000

10.5W | 2700-3000-4000 40˚
KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

00000

3.5W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 330-360-390 LUMEN
28731
10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN
6.0W
220-240V
2700-3000-4000 KELVIN 515-560-605 LUMEN
28732

00000

12.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
7.0W
220-240V| 1200-1250-1300
2700-3000-4000 KELVIN
585-620-635 LUMEN
28733

00000

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28734

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
Movable

Anti-dazzle
Angle

850-875-900 LUMEN

220-240V
2700-3000-4000 KELVIN
75-145mm

900-950-1025 LUMEN

28736

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

7.5W
| 2700-3000-4000
12.5W KELVIN
220-240V | 645-675-705
2700-3000-4000LUMEN
KELVIN
28738

1060-1120-1180 LUMEN

PINAKAS 4

narrow-medium-wide-extra
wide beam
11.0W | 2700-3000-4000
KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

Movable
Fixed

28735 82mm12.75W

92x92mm

00000

11.0W

00000

LM80,
CRI>80
wide
beam

upon
request
available
with
CRI>90
& CRI
98+ as standard
works
with
remote
led
driver
on/off
in 2700-3000-4000
Kelvin
7.5W request
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 645-675-705 LUMEN
or
upon
dimmable
phase
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvincut/Dali/1-10volt
with high performance aluminum reflector
with high
performance
heatsink
9.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 780-820-860 LUMEN
for best heat management
available with

100X100mm

20

PINAKAS 5
130mm

00000

7.5W | 2700-3000-4

50mm

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

00000

MP

00000



110X110mm

100X100mm

20

110x110mm

00000

9.0W | 2700-3000-4

00000

11.0W | 2700-3000

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP23 κατόπιν παραγγελίας.

00000

IP20
12.75W | 2700-300
*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
The product
above lightings
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
for you, are available
with IP23 protection upon request.
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
10.5W
| 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

mp

90mm-130mm

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

00000

10.5W | 2700-3000

neutral white IP23
4000 Kelvin

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN

00000

12.0W | 2700-3000

00000

15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN

00000

15.5W | 2700-3000

00000

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN

00000

17.5W | 2700-3000

00000

03 04

05

19

20

23

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

00000

21.4W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2035-2120 LUMEN

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
00000
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

19.5W | 2700-3000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ LED | RECESSED LED SPOTLIGHTS

SIMPLE QUATTRO ROTATABLE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±355° and vertically ±25°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28636

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

28637

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

28638

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

28639

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

28640

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

28641

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

28642

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

28643

25°
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

92x92mm

82mm

85-140mm
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355°

25°

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και 25° καθέτως
Adjustable
355° horizontally and 25° vertically

IP20

mp

IP42

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ LED | RECESSED LED SPOTLIGHTS

SIMPLE ROTATABLE BLACK BAFFLE

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
Κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
or indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±355° and vertically ±25°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight lighting effect
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28668

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

28669

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

28670

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

28671

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

28672

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

28673

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

28674

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

28675

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

25°

355°

25°

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και 25° καθέτως
Adjustable
355° horizontally and 25° vertically

IP20

100mm

82mm

160-100mm

IP42

42

mp

ACCESSORIES

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

SIMPLE ROUND MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
ή με πολυκαρμπονικό φακό
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
or with polycarbonate lens
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28380

COB LED 3.1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

28381

COB LED 4.5W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

28014

COB LED 6.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

28015

COB LED 7.0W 200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

28016

COB LED 9.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

28017

COB LED 11.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

28961

COB LED 12.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28962

COB LED 12.75W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1000-1050-1075 LUMEN
82mm

mp

100mm

75x145mm
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

Με κινητή λυχνιολαβή για
ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder
for adjustable ligthing beam
Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

SPOT ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

SIMPLE ROUND ROTATABLE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±355° and vertically ±25°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28628

COB LED 3.1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

28629

COB LED 4.5W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

28630

COB LED 6.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

28631

COB LED 7.0W 200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

28632

COB LED 9.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

28633

COB LED 11.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

28634

COB LED 12.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28635

COB LED 12.75W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1000-1050-1075 LUMEN

100mm

82mm

85x140mm
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25°

25°

355°

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και 25° καθέτως
Adjustable
355° horizontally and 25° vertically

IP20

mp

IP42

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWNLIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

VISION COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best thermal management of led
CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33598

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33599

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

28080
28410
28081

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

28082

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

28083

COB LED 39.0W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN 3130-3325-3500 LUMEN

28084

COB LED 42.0W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN 3700-3895-3980 LUMEN

28085

COB LED 53.0W 1700mA 2700-3000-4000 KELVIN 4395-4620-4720 LUMEN

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

IP20

IP44 - IP54 - IP65

MP

230mm

205-210mm

140mm-170mm

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία
IP44-IP54- IP65 FRONT PROTECTION κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable with
IP44-IP54 -IP65 FRONT PROTECTION upon request.

44 FRONT

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Ματ αμμοβολή / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT & DOWNLIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

VISION MINI COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management of led

CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33600

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33601

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

28413
28410
28414

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

28415

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

28416

COB LED 39.0W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN 3130-3325-3500 LUMEN

28417

COB LED 42.0W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN 3700-3895-3980 LUMEN

28418

COB LED 53.0W 1700mA 2700-3000-4000 KELVIN 4395-4620-4720 LUMEN

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

IP20

240mm

225mm

140mm-170mm

44 FRONT

MP

IP44

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Ματ αμμοβολή / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED DOWNLIGHTS

VISION SQUARE MINI DLE LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
σταθερό
με διακοσμητικό πλαίσιο χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 LED ENGINE
με ανακλαστήρα αλουμινίου
σε χρώμα warm white - neutral white
με γυάλινο προφυλακτήρα
tempered διάφανο ή ματ
χρειάζεται LED driver 230 / 240V
για φωτισμό καταστημάτων,
γραφείων και οικιών
Decorative recessed fitting
fixed
with decorative frame
from die cast aluminum
with 1 LED ENGINE
with aluminum reflector
in Warm White - Neutral White colour
with tempered glass transparent or mat
needs LED driver 230 / 240V
suitable for shops, offices & showrooms

STARK-DLE-PURE-G2-LES65-2000

28392
28393
28394
28395
28396

8.1W 350mA 3000-4000 KELVIN

1180-1190 LUMEN

12W 500mA 3000-4000 KELVIN

1600-1700 LUMEN

15W 600mA 3000-4000 KELVIN

1900-2000 LUMEN

16W 640mA 3000-4000 KELVIN

1985-2150 LUMEN

17.5W 700mA 3000-4000 KELVIN

2200-2330 LUMEN

STARK-DLE-PURE-G2-LES65-3000

28397
28398
28399

15.1W 350mA 3000-4000 KELVIN

1970-2090 LUMEN

22.5W 500mA 3000-4000 KELVIN

3000-3250 LUMEN

32.4W 700mA 3000-4000 KELVIN

4090-4360 LUMEN

150-180mm

165 x165mm

STARK-DLE-PURE-G2-LES65-1100

28400

11.8W 230-240V 3000-4000 KELVIN

1024-1090 LUMEN
165mm x 165mm

145mm x 145mm

150-180mm

STARK-DLE-PURE-G2-LES65-2000

MP

28401

22W 230-240V 3000-4000 KELVIN

44

1825-1943 LUMEN

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 3. Ματ αμμοβολή / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

COMFORT REFLECTOR GLASS LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
 με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
 κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
 με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
 με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink

28187

9.5W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

28188

11.0W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

28189

12.0W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28190

16.0W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1470-1570-1640 LUMEN

28191

17.5W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

28192

21.0W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

100x100mm

92mm x 92mm

for best heat management

130mm-175mm

BEAM ANGLE
40˚

45°

FIXED

Anti-dazzle
Angle

44

?

IP20

mp

IP44

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

FOS SQUARE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33389

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33390

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33391

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

33392

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33393

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

80x80mm

IP20

70mm

80mm-100mm

42

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

Accessories upon request

mp

IP44

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

AXON 160 MOVE

Σποτ χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed led spotlight
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33093

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

33094

17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

33095

21.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

33096

25.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

33097

28.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2680-2780-2850 LUMEN

33098

32.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 3025-3150-3265 LUMEN

33099

38.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 3500-3600-13750 LUMEN

33100

42.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 4085-4245-4383 LUMEN

33101

50.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 4785-4975-5142 LUMEN

33102

53.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 4981-5200-5380 LUMEN

145mm

125mm-170mm

20 FRONT

mp

160mm

±30°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

AXON DECOR COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με διακοσμητικό πλαίσιο
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ανακλαστήρα αλουμινίου 10˚-25˚-40˚-60˚
σε χρώμα Warm white-Neutral-Cool white
με υάλινο προφυλακτήρα temperd διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων, οικιών, γραφείων
Decorative resseced fitting
for indoor use
with decorative die cast aluminum frame
with 1 COB LED
with aluminum reflector 10˚-25˚-40˚-60˚
in Warm white-Neutral white-Cool white
with tempered glass transparent or mat
with incorporated LED driver 230/240V
for use at houses or shops, offices

45mm

58mm

55mm

mp

Ø120mm
Ø160mm

28378

12W 350mA 3000 - 4000 KELVIN 1650-1750 LUMEN*

28379

17W 500mA 3000 - 4000 KELVIN

2200-2320 LUMEN*

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Ματ αμμοβολή / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

160mm

145mm

40-50mm

23

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT & DOWNLIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

AXON FOCUS ROUND 1 MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28540

COB LED 12.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

33362

COB LED 17.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

33363

COB LED 21.0W | 600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

33364

COB LED 25.0W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

33365

COB LED 32.0W | 900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN

33366

COB LED 39.0W | 1050mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3130-3325-3500 LUMEN

33367

COB LED 42.0W | 1400mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3700-3895-3980 LUMEN

mp

160mm

145mm

140mm-180mm

35°

20

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

35°

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWNLIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

AXON FOCUS ROUND 2 MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

?

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28539

COB LED 12.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

33368

COB LED 17.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

33369

COB LED 21.0W | 600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

33370

COB LED 25.0W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

33371

COB LED 32.0W | 900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN

33372

COB LED 39.0W | 1050mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3130-3325-3500 LUMEN

33373

COB LED 42.0W | 1400mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3700-3895-3980 LUMEN

mp

160mm

145mm

140mm-180mm

35°

20

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

35°

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWNLIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

AXON MOVE COB LED 2

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28571

COB LED 12.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

33374

COB LED 17.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

33375

COB LED 21.0W | 600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

33376

COB LED 25.0W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

33377

COB LED 32.0W | 900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN

33378

COB LED 39.0W | 1050mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3130-3325-3500 LUMEN

33379

COB LED 42.0W | 1400mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3700-3895-3980 LUMEN

mp

150mm

145mm

140mm-180mm

35°

20

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

35°

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

COMFORD DARK CL
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα
tempered διάφανο ή ματ

με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος
2700-3000-4000 Κelvin

κατόπιν παραγγελίας

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

με ανακλαστήρα αλουμινίου
υψηλής απόδοσης

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση
θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with
narrow-medium-wide-extra wide beam

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

40˚

28731

3.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

330-360-390 LUMEN

28732

6.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

515-560-605 LUMEN

28733

7.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28734

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

850-875-900 LUMEN

28735

12.75W 220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

900-950-1025 LUMEN

28736

9.2W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-945 LUMEN

28737

11.0W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1160-1220 LUMEN

28738

12.5W

220-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1060-1120-1180 LUMEN

Fixed

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

130mm

50mm
110X110mm

100X100mm

90mm-130mm

20

MP

110x110mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

COMFORT FOCUS MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver

35°

Recessed fitting
or indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight lighting effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

35°

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28604

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

28605

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

28606

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

28607

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

28608

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

28609

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

28610

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

28611

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

100x100mm

92mm x 92mm

100mm-160mm

42

mp

ACCESSORIES UPON REQUEST

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

GALAXI 120 COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management of led

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28563

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

28564

COB LED 11.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

28565

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

28566

COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

28567

COB LED 16.0W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1470-1570-1640 LUMEN

28568

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

28569

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

120mm

100mm

130mm-170mm

LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

44 FRONT

IP20

mp

IP44 FRONT PROTECTION

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

GEMINI FIXED COB LED 2

Σποτ χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklίght φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led drίver
on/off ή dimmable cut/Dali/1-10V
Recessed led spotlight
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28746

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

28747

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

28748

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

28749

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

28750

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

28751

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

28752

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

28753

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

40˚
100mm

82mm

100mm-155mm

20

Fixed

Anti-dazzle
Angle

mp

56mm

100mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

GEMINI FIXED COB LED 4

Σποτ χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklίght φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led drίver
on/off ή dimmable cut/Dali/1-10V
Recessed led spotlight
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28762

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

28763

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

28764

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

28765

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

28766

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

28767

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

28768

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

28769

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
100mm

82mm

100mm-155mm

20

45mm

100mm

40˚

Anti-dazzle
Angle

mp

Fixed

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ & DOWNLIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOT & DOWNLIGHTS

GEMINI MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για
την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25382

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33202

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33203

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33204

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33205

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33206

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33207

8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN

33208

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33209

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

mp

130mm

115mm

150mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±355° and vertically ±35°
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

25°

25°

335°

Περιστρεφόμενο
335° οριζοντίως και 25° καθέτως
Adjustable
335° horizontally and 25° vertically

23

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

KONG MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για
την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±355° and vertically ±35°
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

MOVABLE ±30º

100x100mm

92x92mm

100max

20

mp

NOTE: LUMEN OUTPUT AFTER REFLECTOR / OPTIC AND FRONT COVER

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

LIP 105 MOVE DICHRO

Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με πολύ μικρό εξωτερικό στεφάνι
κινητό ±35°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
Recessed false ceiling spot
suitable for indoors use
from die cast aluminum
with small external trim/frame
movable ±35°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10

33134

MR16 DICHROIC 220-240V 50W MAX GU10
MR16 LED LAMP 220-240V MAX 12W GU10

33135

MR16 DICHROIC LAMP12V MAX 50W GU5.3
MR16 LED LAMP 12V MAX 12W GU5.3

105mm

80mm

95mm-120mm

20

40˚

Fixed

Anti-dazzle
Angle

Smooth lightfilter

mp

Honey comb louvre

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

LIP 166 COB LED MOVE

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28697

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33449

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33450

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

33451

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

33452

COB LED 28.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 268 -2780-2850 LUMEN

33453

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

158mm

125mm-170mm

?

20

mp

166mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
with very small external frame
movable 35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink for best heat management
works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

LIP 85 RD FIXED

Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με πολύ μικρό εξωτερικό στεφάνι
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
Recessed false ceiling spot
suitable for indoors use
from die cast aluminum
with small external trim/frame
fixed
suitable for darklight effect
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10

33255
33255
33256
33256

85mm

74mm

95mm-120mm

20

40˚

Fixed

Anti-dazzle
Angle

Smooth lightfilter

mp

Honey comb louvre

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

LIP MED ROUND FIXED COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28516

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33459

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33460

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

33461

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

33462

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

166mm

IP20

158mm

125mm-170mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
with very small external frame
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management

works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

43 FRONT

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία
IP44 FRONT PROTECTION κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable with
IP44 FRONT PROTECTION upon request.

mp

IP43-IP44 FRONT PROTECTION

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

LIP MINI 4 MOVE

Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με πολύ μικρό εξωτερικό στεφάνι
κινητό ±35°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση
και αντικατάσταση του λαμπτήρα

Recessed false ceiling spot
suitable for indoors use
from die cast aluminum
with small external trim/frame
movable ±35°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component
Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με προστατευτικό υάλινο
προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
Upon request available with
tempered glass transparent or mat

28532

DICHROIC 230-240V 50W GU10

28533

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 230-240V 3W-8W | REF 1

28534

LED LAMP MR16 GU10 220-240V 230-240V 7W-12W | REF 2

28535

DICHROIC 12V 50W GU5.3 | REF 3

28536

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 7W-12W | REF 4
185mm

115mm

20

mp

85mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

WHITE COLORS: RAL 9003 MAT - RAL 9010 MAT - RAL 9016 MAT

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

LIP MINI ROUND ROTATE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±355° and vertically ±25°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
adjusted on a high performance heatsink
for best thermal management of led source
CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28541

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

33466

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

33467

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

33468

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

33469

11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN

33470

12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

33799

8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN

33800

10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN

33801

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

94mm

85mm

130mm

±25°

±25°

23

Accessories upon request

±25°

40˚

335°

Περιστρεφόμενο
335° οριζοντίως και 25° καθέτως
Adjustable
335° horizontally and 25° vertically

Movable

mp

Anti-dazzle
Angle

±25°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

LIP RD82

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου
και μπροστινό προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα
tempered ματ ή διάφανο
ή με πολυκαρμπονικό φακό
με μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα πολυκαρμπονικό
ματ ή διάφανο
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
and front tempered glass transparent or mat
or with high performance polycarbonate reflector or lens
with front pc cover transparent or mat
adjusted on a high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

82mm

75mm

90mm-130mm

20

NOTE: LUMEN OUTPUT AFTER REFLECTOR/OPTIC AND FRONT COVER

40˚

Anti-dazzle
Angle

mp

Fixed

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

LIP SQ 82

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου
και μπροστινό προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα
tempered ματ ή διάφανο
ή με πολυκαρμπονικό φακό
με μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα πολυκαρμπονικό
ματ ή διάφανο
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
and front tempered glass transparent or mat
or with high performance polycarbonate reflector or lens
with front pc cover transparent or mat
adjusted on a high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

82x82mm

75x75mm

90mm-130mm

20

NOTE: LUMEN OUTPUT AFTER REFLECTOR/OPTIC AND FRONT COVER

40˚

Anti-dazzle
Angle

mp

Fixed

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

MINI LED RECESSED FIXED

Σποτ σταθερό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από χυτό αλουμίνιο
με ενσωματωμένο 1High Power Led SMD
CRI>80
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και RGB
με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fixed fitting
for indoors use
from die cast aluminum
with incorporated 1 High Power Led SMD
adjusted on high performance heatsink
for best heat management

CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
upon request available in RGB version
with lens 15°-25°-40°-60°
works with remote/external led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

SMD POWER LED WITH LENS

28160
28161
28162
28163

1W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 90-95-105 LUMEN
1.50W 230-240V/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 125-135-150 LUMEN
2W 230-240V/700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 155-165-180 LUMEN
3W RGB |230-240V/350mA | 1W RED + 1W GREEN + 1W BLUE
55mm

MINI LED
RECESSED MOVABLE

49mm

45mm-50mm-55mm

Σποτ κινητό ±35° χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από χυτό αλουμίνιο
με ενσωματωμένο 1High Power Led SMD
CRI>80
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και RGB
με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

20

Recessed movable ±35° fitting
for indoors use
from die cast aluminum
with incorporated 1 High Power Led SMD
adjusted on high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
upon request available in RGB version
with lens 15°-25°-40°-60°
works with remote/external led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

SMD POWER LED WITH LENS

28164
28165
28166
28167

1W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 90-95-105 LUMEN
1.50W 230-240V/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 125-135-150 LUMEN
2W 230-240V/700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 155-165-180 LUMEN
3W RGB |230-240V/350mA | 1W RED + 1W GREEN + 1W BLUE
55mm

MIN1 LED
RECESSED FIXED 2

49mm

45mm-50mm-55mm

Σποτ σταθερό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από χυτό αλουμίνιο
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1High Power Led SMD
CRI>80
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και RGB
με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

35°
20

Recessed fixed fitting
for indoors use
from die cast aluminum
with small external frame/trim
suitable for darklight effect
with incorporated 1 High Power Led SMD
adjusted on high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
upon request available in RGB version
with lens 15°-25°-40°-60°
works with remote/external led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

SMD POWER LED WITH LENS

28168
28169
28170
28171

1W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 90-95-105 LUMEN
1.50W 230-240V/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 125-135-150 LUMEN
2W 230-240V/700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 155-165-180 LUMEN
3W RGB |230-240V/350mA | 1W RED + 1W GREEN + 1W BLUE

128

35mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

26mm

35°

45mm-50mm-55mm

20

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTΤLIGHTS

Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
εσωτερικού χώρου
σταθερό
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 COB LED
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων εκθεσιακών χώρων

MINI AXON COB LED MOVE

Recessed fitting for false ceiling
for indoors use
fixed
from die cast aluminum
with 1 COB LED
with aluminum reflector15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass transparent or mat
with incorporated driver 230/240V
for use at shops, offices, showrooms

Με κινητή λυχνιολαβή για
ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder
for adjustable ligthing beam
Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

120mm

105mm

130mm-175mm

23

28243

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-825 LUMEN*

H=130mm

28244

9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

H=150mm

28245

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

H=150mm

28246

14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN*

H=175mm

28247

17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1640-1700-1790 LUMEN*

H=175mm

28248

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN*

H=175mm

Φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
εσωτερικού χώρου
κινητό
χυτό αλουμινίου
κατάλληλο για1 λυχνία UV filter Metal Halide 35-70W
ή με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 7-20W
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων εκθεσιακών χώρων

MINI AXON SQUARE MOVE

Με κινητή λυχνιολαβή για
ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder
for adjustable ligthing beam
Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

120x120mm

105x105mm

120mm-175mm

23

28249

HCI - TC 230V 35W G8,5

H=120mm

28250

HCI - TC 230V 70W G8,5

H=120mm

28251

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-825 LUMEN*

H=130mm

28252

9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

H=150mm

28253

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

H=150mm

28254

14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN*

H=175mm

28255

17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1640-1700-1790 LUMEN*

H=175mm

28256

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN*

H=175mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
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Recessed fitting for false ceiling
for indoors use
movable
from die cast aluminum
suitable for UV filter Metal Halide lamp 35-70W
or with 1 COB LED 7-20W
with aluminum reflector15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass transparent or mat
with incorporated driver 230/240V
for use at shops, offices, showrooms

ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED DOWNLIGHTS

Σποτ χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
κινητό
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένα 6 led ισχύος
τεχνολογίας SMD
1W 350mA-2W 500mA
με φακό 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα warm white
-cool white-blue-RGB

MINI AXON LED 1

Recessed spot
for indoors use
movable
from die cast aluminum
with 6 power led of SMD technology
1W 350mA-2W 500mA
with lens 15°-25°-40°-60°
in warm white-cool white
-blue color or RGB

6W POWER LED WITH LENS

28000
28001

6X1W 230/240V 350mA | H 60mm | WARM WHITE 660 Lumen

28002
28003

6X2W 230/240V 500mA | H 100mm | WARM WHITE 990 Lumen

28024

6X1W RED + 6X1W GREEN + 6X1W BLUE 230/240V 350mA | H 150mm

6X1W 230/240V 350mA | H 60mm | COOL WHITE 660 Lumen

12W POWER LED WITH LENS
Ø 120mm

105mm

60mm-100mm-150mm

20

6X2W 230/240V 500mA | H 100mm | COOL WHITE 990 Lumen

18W RGB POWER LED WITH LENS

Σποτ χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
κινητό
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένα 12 led ισχύος
τεχνολογίας SMD
1W 350mA-2W 500mA
με φακό 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα warm white
-cool white-blue-RGB

AXON LED 1

Recessed spot
for indoors use
movable
from die cast aluminum
with 12 power led of SMD technology
1W 350mA-2W 500mA
with lens 15°-25°-40°-60°
in warm white-cool white
-blue color or RGB

12W POWER LED WITH LENS

28004
28005

12X1W 230/240V 350mA | H 60mm | WARM WHITE 1320 Lumen
12X1W 230/240V 350mA | H 60mm | COOL WHITE 1320 Lumen

24W POWER LED WITH LENS
Ø 160mm

145mm

60mm-100mm-150mm

28006
28007

12X2W 230/240V 500mA | H 100mm | WARM WHITE 1980 Lumen

28025

12X1W RED + 12X1W GREEN + 12X1W BLUE 230/240V 350mA | H 150mm

12X2W 230/240V 500mA | H 100mm | COOL WHITE 1980 Lumen

36W RGB POWER LED WITH LENS

20

Σποτ χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
κινητό
χυτό αλουμινίου
με ενσωματωμένα 12 led ισχύος
τεχνολογίας SMD
1W 350mA-2W 500mA
με φακό 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα warm white
-cool white-blue-RGB

MULTILIGHT 1.1 LED

Recessed spot
for indoors use
movable
from die cast aluminum
with 12 power led of SMD technology
1W 350mA-2W 500mA
with lens 15°-25°-40°-60°
in warm white-cool white
-blue color or RGB

12W POWER LED WITH LENS

28008
28009

12X1W 230/240V 350mA | H 60mm | WARM WHITE 1320 Lumen
12X1W 230/240V 350mA | H 60mm | COOL WHITE 1320 Lumen

24W POWER LED WITH LENS
165x165mm

145x145mm 60mm-100mm-150mm

28010
28011

12X2W 230/240V 500mA | H 100mm | WARM WHITE 1980 Lumen

28026

12X1W RED + 12X1W GREEN + 12X1W BLUE 230/240V 350mA | H 150mm

12X2W 230/240V 500mA | H 100mm | COOL WHITE 1980 Lumen

36W RGB POWER LED WITH LENS

82

20

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

MINI AXON ROUND COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28517

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33471

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33472

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

33473

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

33474

COB LED 28.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2850 LUMEN

33475

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

4mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

20

mp

MOVABLE

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF RECESSED DOWNLIGHTS

MINI TUBE DIRECTIONAL COB LED

Φωτιστικό χωνευτό
εσωτερικού χώρου
κινητό
χυτό αλουμινίου
με διακοσμητικό πλαίσιο
με ενσωματωμένο 1 COB LED
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
χρειάζεται LED driver 230/240V
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιων.
Recessed fitting
for indoors use
movable
with decorative die cast aluminum frame
with 1 COB LED
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral White-Cool White
with tempered glass transparent or mat
needs LED driver 230/240V
for use at shops, houses and offices
Περιστρεφόμενο

355° οριζοντίως και 90° καθέτος
Αdjustable
355° horizontally and 90° vertically

90°

11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN*

28278

14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN*

28279

17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

1640-1700-1790 LUMEN*

28280

20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN*

28281

24W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

2170-2260-2380 LUMEN*

28282

25.5W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN

2680-2780-2935 LUMEN*

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή Painted with Polyester Electrostatic Powder

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

160mm

warm 2700 kelvin

145mm

140mm-180mm

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
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123

28277

355°

90°

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ME LED | RECESSED LED SPOTLIGHTS AND DOWNLIGHTS

MULITLIGHT 165 SQ FIXED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 97
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed fitting
for indoors use
from die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 97
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

145mm x 145mm

135mm-175mm

Fixed

20

mp

165mm x 165mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

MULTILIGHT 1.1 COB LED
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

22118

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

22119

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-

22120

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

22121

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

22122

COB LED 28.0W 800mA 2700-3000-4000 KELVIN | 2680-2780-2850 LUMEN

22123

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN

33527

COB LED 39.0W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN | 3130-3325-3500 LUMEN

33528

COB LED 42.0W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN | 3700-3895-3980 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

mp

165x165mm

145x145mm

140mm-180mm

20

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

wide-extra wide beam

35°

35°

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

MULTILINE 1 DOUBLE MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένη 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±35° και καθέτως ±35°
με υάλινο προφυλακτήρες tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed spotlight
for indoors use
with aluminum frame
and 1 die cast aluminum spotlight
movable horizontally ±35° and vertically ±35°
with tempered glasses, transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB Led
LM80, CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best thermal management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33549

12.0W 2700-3000-4000 | KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

33550

17.5W 2700-3000-4000 | KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

22142

21.0W 2700-3000-4000 | KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

22143

25.0W 2700-3000-4000 | KELVIN | 2680-2780-2850 LUMEN

22144

28.0W 2700-3000-4000 | KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

22145

32.0W 2700-3000-4000 | KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN

22146

39.0W 2700-3000-4000 | KELVIN | 3130-3325-3500 LUMEN

33551

42.0W 2700-3000-4000 | KELVIN | 3700-3895-3980 LUMEN

33552

39.0W 2700-3000-4000 | KELVIN | 3130-3325-3500 LUMEN

33553

42.0W 2700-3000-4000 | KELVIN | 3700-3895-3980 LUMEN

mp

165x165mm

145x145mm

120mm-160mm

35°
35°
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Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

35°

Περιστρεφόμενο ±35° οριζοντίως και ±35° καθέτως
Adjustable ±35° horizontally and ±35°vertically

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

MULTILINE 1 NOVA DOUBLE MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±35° και καθέτως ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33115

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33116

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33117

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

33118

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

33119

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

33120

COB LED 39.0W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN 3130-3325-3500 LUMEN

33121

COB LED 42.0W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN 3700-3895-3980 LUMEN

181x181mm

158x165mm

125mm-185mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±35° and vertically ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

23

35°
35°

35°

mp

Περιστρεφόμενο ±35° οριζοντίως και ±35° καθέτως
Adjustable ±35° horizontally and ±35°vertically

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

MULTILINE 1 NOVA SINGLE MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33566

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

22124

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

22125

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

22126

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

22127

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

22128

COB LED 39.0W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN 3130-3325-3500 LUMEN

33567

COB LED 42.0W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN 3700-3895-3980 LUMEN

157x157mm

140x140mm

125mm-185mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

23

mp

35°

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

35°

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

12W 350MA 2700-3000-4000 KELVIN 1045-1125-1240 LUMEN*

H 125mm

22143

16W 350MA 2700-3000-4000 KELVIN 1395-1500-1650 LUMEN*

H 155mm

22144

18W 500MA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1770-2030 LUMEN*

H 155mm

22145

24W 700MA 2700-3000-4000 KELVIN 1912-2058-2269 LUMEN*

H 155mm

22146

26W 700MA 2700-3000-4000 KELVIN 2250-2400-2750 LUMEN*

H 155mm

22147

32W 700MA 2700-3000-4000 KELVIN 2552-2745-3019 LUMEN*

H 185mm

181X181mm

158x165mm

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
εσωτερικού χώρου
σε χρώμα Warm White
με διακοσμητικό πλαίσιο αλουμινίου –Neutral- Cool White
και 1 εσωτερικό σποτ αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα
με οριζόντια και κάθετη κίνηση
με ενσωματωμένο 1 solid state
LED –COB LED ισχύος 12-32W

tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων,
εκθεσιακών χώρων

MULTILINE 2 DOUBLE MOVE COB LED

with 1 solid state LED –COB LED 12-32W
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral-Cool White
with tempered glass

cast aluminum frame

and 1 internal spot
transparent or mat 4mm thick
from die cast aluminum
with incorporated LED driver 230/240V
adjustable with horizontal for use at shops, offices, showrooms

2x12W 350MA 2700-3000-4000 KELVIN 1045-1125-1240 LUMEN* H 125mm

22149

2x16W 350MA 2700-3000-4000 KELVIN 1395-1500-1650 LUMEN* H 155mm

22150

2x18W 500MA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1770-2030 LUMEN* H 155mm

22151

2x24W 700MA 2700-3000-4000 KELVIN 1912-2058-2269 LUMEN* H 155mm

22152

2x26W 700MA 2700-3000-4000 KELVIN 2250-2400-2750 LUMEN* H 155mm

22153

2x32W 700MA 2700-3000-4000 KELVIN 2552-2745-3019 LUMEN* H 185mm

323x165mm

tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων,
εκθεσιακών χώρων

125mm-185mm
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Recessed fitting
for indoors use
with decorative die

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

with 2 solid state LED –COB LED 12-32W
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral-Cool White
with tempered glass

cast aluminum frame

and 2 internal spots
transparent or mat 4mm thick
from die cast aluminum
with incorporated LED driver 230/240V
adjustable with horizontal for use at shops, offices, showrooms
and vertical movement

22154

3x12W 350MA 2700-3000-4000 KELVIN 1045-1125-1240 LUMEN* H 125mm

22155

3x16W 350MA 2700-3000-4000 KELVIN 1395-1500-1650 LUMEN* H 155mm

22156

3x18W 500MA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1770-2030 LUMEN* H 155mm

22157

3x24W 700MA 2700-3000-4000 KELVIN 1912-2058-2269 LUMEN* H 155mm

22158

3x26W 700MA 2700-3000-4000 KELVIN 2250-2400-2750 LUMEN* H 155mm

22159

3x32W 700MA 2700-3000-4000 KELVIN 2552-2745-3019 LUMEN * H 185mm

505X181mm

483x145mm

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
εσωτερικού χώρου
σε χρώμα Warm White
με διακοσμητικό πλαίσιο αλουμινίου
–Neutral- Cool White
και 3 εσωτερικά σποτ αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα
με οριζόντια και κάθετη κίνηση
με ενσωματωμένα 3 solid state
LED –COB LED ισχύος 12-32W

Recessed fitting
for indoors use
with decorative die

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

and vertical movement

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
εσωτερικού χώρου
σε χρώμα Warm White
με διακοσμητικό πλαίσιο αλουμινίου
–Neutral- Cool White
και 2 εσωτερικά σποτ αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα

MULTILINE 3 DOUBLE MOVE COB LED
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22148

345X181mm

με οριζόντια και κάθετη κίνηση
με ενσωματωμένα 2 solid state
LED –COB LED ισχύος 12-32W

125mm-185mm

ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED DOWNLIGHTS

22142

tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων,
εκθεσιακών χώρων

125mm-185mm

23

Recessed fitting
for indoors use
with decorative die

Also available in
3500 & 5000 Kelvin upon request

with 3 solid state LED –COB LED 12-32W
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in Warm White-Neutral-Cool White
with tempered glass

cast aluminum frame

and 3 internal spots
transparent or mat 4mm thick
from die cast aluminum
with incorporated LED driver 230/240V
adjustable with horizontal for use at shops, offices, showrooms
and vertical movement

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκροστατική Bαφή Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

79

MULTILINE 1 DOUBLE MOVE COB LED

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

MULTINE SINGLE SMD DARKLIGHT

Σποτ χωνευτό ψευδοροφής
κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
αλουμινίου
βαμμένο με ηλεκτροστατική πούδρα
κινητό ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας του led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ-4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ανακλαστήρα αλουμινίου δέσμης 15° και 25°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
Led spot
ceiling recessed
for indoors use
movable ±35°
suitable for darklight output
from aluminum
painted with electrostatic powder
with incorporated High Power Led SMD technology
adjusted on a high performance heatsink
for best heat management of the led
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with aluminum darkllight reflector 15° and 25°
works with remote/external LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v

POWER LED

2851

12W 12X1W| 350ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1100-1160-1290 LUMEN

28511

18W 12X1.50W| 500ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1560-1645-1800 LUMEN

28512

24W 12X2W| 700ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1980-2100-2340 LUMEN

145x145mm

70mm

20

mp

157x157mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

ROUND SMD DARKLIGHT

Σποτ χωνευτό ψευδοροφής
κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
χυτό αλουμινίου
βαμμένο με ηλεκτροστατική πούδρα
κινητό ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας του led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ-4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ανακλαστήρα αλουμινίου δέσμης 15° και 25°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
Led spot
ceiling recessed
for indoors use
movable ±35°
suitable for darklight output
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
with incorporated High Power Led SMD technology
adjusted on high performance heatsink
for best heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with aluminum darklight reflector 15° and 25°
works with remote/external LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10v

POWER LED

28513

12W 12X1W| 350ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1100-1160-1290 LUMEN

28514

18W 12X1.50W| 500ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1560-1645-1800 LUMEN

28515

24W 12X2W| 700ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1980-2100-2340 LUMEN

145mm

70mm

20

mp

160mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

SQUARE DARKLIGHT 1 COB LED MOVE

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
ηλεκτροστατικά βαμμένο
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
painted with electrostatic powder
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28496

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33592

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33593

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

33594

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33595

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

33596

COB LED 11.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

33597

COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

mp

85x85mm

73x73mm

100mm-135mm

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

20

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

STAR 92 DOUBLE MOVE

Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κινητό ±35° oοριζοντίως και καθέτως
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
Recessed false ceiling spot
suitable for indoors use
from die cast aluminum
movable ±35° horizontally and vertically
suitable for darklight effect
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10

33124

MR16 DICHROIC 220-240V 50W MAX GU10
MR16 LED LAMP 220-240V MAX 12W GU10

33125

MR16 DICHROIC LAMP12V MAX 50W GU5.3
MR16 LED LAMP 12V MAX 12W GU5.3

92mm

75mm

80mm-115mm

MOVABLE

20

κινητό ±35° οριζοντίως και 35° καθέτως
movable 35° horizontally and 35° vertically

Smooth lightfilter

mp

Honey comb louvre

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

COMFORT INDOOR COB LED
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ

με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος
2700-3000-4000 Κelvin

κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-

6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής
απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του
led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

wide beam

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

28214

COB LED 3.10W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

28215

COB LED 4.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

28216

COB LED 6.5W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

28218

COB LED 7.0W | 200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

28219

COB LED 9.50W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

28220

COB LED 11W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

28221

COB LED 12W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

28222

COB LED 12.75W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1000-1050-1075 LUMEN

35°

IP20

35°

IP20

MP

100X100mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

92X92mm

130mm-175mm
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*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

MINI MULTILIGHT MOVE 1.2

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
Κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25376

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33505

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33506

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

33507

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33508

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

33509

COB LED 11.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

33510

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33511

COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

33512

COB LED 16.0W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1470-1570-1640 LUMEN

33513

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33514

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

120x120mm

130mm-175mm

105x105mm

35°

mp

35°
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

MINI MULTILIGHT MOVE 1.3

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25374

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33476

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33477

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

33478

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33479

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

33480

COB LED 11.0W350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

33481

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33482

COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

33483

COB LED 16.0W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1470-1570-1640 LUMEN

120x120mm

105x105mm

130mm-175mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
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35°

mp

35°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

MINI MULTILIGHT MOVE FOCUS 1.1

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25370

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33484

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33485

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

33486

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33487

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

33488

COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

120x120mm

100mm-135mm

105x105mm

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί
με κάθετη κίνηση και οριζόντια περιφορά 355º
Upon request the above lighting fitting can be produced
with vertically movable and horizontal adjustable 355º

for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
Οn/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
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355°

Δυνατότητα προσαρμογής αξεσουάρ:
Ελλειπτικός φακός, Honeycomb, Χρωματιστά γυάλινα φίλτρα
Upon request available accessories:
Ellipsoidal lens, Honeycomb, Colored filter glass

35°

mp

35°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

MINI MULTILIGHT MOVE FOCUS 2.1

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένα 2 σποτ αλουμίνιου
κινητά ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 2 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
with 2 internal spots
movable ±35° ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 2 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25369

COB LED 2x3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33489

COB LED 2x4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33490

COB LED 2x6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

33491

COB LED 2x7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33492

COB LED 2x9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

33493

COB LED 2x11.00W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

33494

COB LED 2x12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

120x120mm

100mm-135mm

105x105mm

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί
με κάθετη κίνηση και οριζόντια περιφορά 355º
Upon request the above lighting fitting can be produced
with vertically movable and horizontal adjustable 355º

for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
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355°

Δυνατότητα προσαρμογής αξεσουάρ:
Ελλειπτικός φακός, Honeycomb, Χρωματιστά γυάλινα φίλτρα
Upon request available accessories:
Ellipsoidal lens, Honeycomb, Colored filter glass

35°

mp

35°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

MINI MULTILINE DOUBLE MOVE 2

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένα 2 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±35° και καθέτως ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 2 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25463

COB LED 2x3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33515

COB LED 2x4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33516

COB LED 2x6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

33517

COB LED 2x7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33518

COB LED 2x9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

33519

COB LED 2x11.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

33520

COB LED 2x12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN
180x105mm

100mm-135mm
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35°

35°

Περιστρεφόμενο
35° οριζοντίως και 35° καθέτως
Adjustable
35° horizontally and 35° vertically

mp

216x120mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
with 2 internal spots
movable horizontally ±35° and vertically ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 2 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

MINI MULTILINE MOVE 1

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25367

COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN

33495

COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN

33496

COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN

33497

COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN

33498

COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN

33499

COB LED 11.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN

33500

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33501

COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN

33502

COB LED 16.0W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1470-1570-1640 LUMEN

33503

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33504

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

105x105mm

130mm-175mm
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mp

120x120mm

for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Interior | Ceiling | Reces s ed | LED | Downlight & Spots | Square

Description

Reces s ed fitting
for indoors us e
die cas t aluminum
movable horizontally ±35° and vertically ±35°
with tempered glas s trans parent or mat
s uitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heats ink for bes t heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Interior | Ceiling | Reces s ed | LED | Downlight & Spots | Square

Description

Reces s ed fitting
for indoors us e
die cas t aluminum
fixed
with tempered glas s trans parent or mat
s uitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heats ink for bes t heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Interior | Ceiling | Reces s ed | LED | Downlight & Spots | Square

Description

Reces s ed fitting
for indoors us e
die cas t aluminum
with 2 internal s pots
movable ±35° ±35°
with tempered glas s trans parent or mat
s uitable for darklight effect
with incorporated 2 COB LED
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heats ink for bes t heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Interior | Ceiling | Reces s ed | LED | Downlight & Spots | Square

Description

Reces s ed fitting
for indoors us e
die cas t aluminum
with 2 internal s pots
movable ±35° ±35°
with tempered glas s trans parent or mat
s uitable for darklight effect
with incorporated 2 COB LED
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heats ink for bes t heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Interior | Ceiling | Reces s ed | LED | Downlight & Spots | Square

Description

Reces s ed fitting
for indoors us e
die cas t aluminum
with 2 internal s pots
movable ±35° ±35°
with tempered glas s trans parent or mat
s uitable for darklight effect
with incorporated 2 COB LED
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heats ink for bes t heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Interior | Ceiling | Reces s ed | LED | Downlight & Spots | Square

Description

Reces s ed fitting
for indoors us e
die cas t aluminum
movable horizontally ±35° and vertically ±35°
with tempered glas s trans parent or mat
s uitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heats ink for bes t heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Interior | Ceiling | Reces s ed | LED | Downlight & Spots | Square

Description

Reces s ed fitting
for indoors us e
die cas t aluminum
with 2 internal s pots
movable horizontally ±355° and vertically ±35°
with tempered glas s trans parent or mat
s uitable for darklight effect
with incorporated 2 COB LED
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heats ink for bes t heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

MULTI OVALE TRIPLE MED

Σποτ χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με πλαίσιο αλουμινίου
με 3 ενσωματωμένα σποτ αλουμινίου
βαμμένα ηλεκτροστατικά
με κίνηση ±35° οριζοντίως και ±35° καθέτως
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 3 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed led double spotlight
for indoors use
with aluminum frame
and three internal die cast aluminum spotlights
painted with electrostatic powder
movable ±35° horizontally and ±35° vertically
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 3 COB LED
adjusted on high performance heatsinks
for best thermal management
CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflectors
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote/external led driver on/off as standard
or upon request dimmable phase

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

cut-trailing edge /Dali/1-10volt

NET LUMEN OUTPUT FROM THE FITTING

33129

36W | 3×12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 3x (1200-1270-1340) LUMEN

33130

52.5W | 3×17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 3x (1665-1765-1860) LUMEN

33131

63W | 3×21.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 3x (1960-2080-2190) LUMEN
110mm

20

Fixed

35°
35°

35°

mp

κινητό ±35° οριζοντίως και 35° καθέτως
movable 35° horizontally and 35° vertically

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

MULTILIGHT 1.2 COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25384

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

25495

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

25496

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

25497

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

25498

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

25499

COB LED 39.0W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN 3130-3325-3500 LUMEN

25500

COB LED 42.0W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN 3700-3895-3980 LUMEN

245x245mm

225x225mm

140mm-180mm

23

mp

Also available in 2800 & 3500& 5000 & 6000 Kelvin upon request

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

35°

35°

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

MULTILIGHT 1.3 COB LED MOVE

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25389

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33529

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33530

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

33531

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

33532

COB LED 28.0W 800mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2850 LUMEN

33533

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

33534

COB LED 39.0W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN 3130-3325-3500 LUMEN

33535

COB LED 42.0W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN 3700-3895-3980 LUMEN

mp

165x165mm

145x145mm

140mm-180mm

20

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

35°

35°

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

MULTILIGHT 1.5 COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ ή ρέτινε
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25390

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33536

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33537

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

33538

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

33539

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

33540

COB LED 39.0W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN 3130-3325-3500 LUMEN

33541

COB LED 42.0W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN 3700-3895-3980 LUMEN

33542

COB LED 53.0W 1700mA 2700-3000-4000 KELVIN 4395-4620-4720 LUMEN

mp

245x245mm

225x225mm

135mm-175mm

for best heat management

available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

20

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
fixed
with tempered glass transparent ,mat or retine
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

SPOT & DOWN LIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

MULTILIGHT DOUBLE MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
με στεφάνι αλουμινίου
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±35° και καθέτως ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25380

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN

33543

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN

33544

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN

33545

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN

33546

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN

33547

COB LED 39.0W 1050mA 2700-3000-4000 KELVIN 3130-3325-3500 LUMEN

33548

COB LED 42.0W 1400mA 2700-3000-4000 KELVIN 3700-3895-3980 LUMEN

165x165mm

145x145mm

120mm-160mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
movable horizontally ±35° and vertically ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management

available with narrow-mediumwide-extra wide beam

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

23

mp

35°

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

35°

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Frameless RD85 Move Deep 1
Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κατάλληλο για darklight (αντιθαμβωτικό) φωτισμό
κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±35°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου MR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση
του λαμπτήρα
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με
προστατευτικό υάλινο

προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
Recessed false ceiling spot
frameless/trimless
suitable for indoors use
from die cast aluminum
suitable for darklight (anti-dazzle) effect
movable horizontally or vertically ±35°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component
upon request available with tempered glass
transparent or mat

ARK CL
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα

Code -tempered
Lightning
διάφανοSource
ή ματ

με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος

DICHROIC
230-240V 50W GU10
2700-3000-4000
Κelvin
33782
κατόπιν παραγγελίας
HEIGHT 95mm

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

με ανακλαστήρα αλουμινίου
υψηλής απόδοσης

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία GU10 230-240V 3W-8W
LED LAMP MR16
33783
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

REFδιαχείριση
1 HEIGHT 95mm
για την καλύτερη
θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

33784

LED LAMP MR16 GU10 LONG 230-240V 7W-12W

33785

DICHROIC 12V 50W GU5.3

33786

LED LAMP MR16 LONG 12V 7W-12W

Recessed fitting
REF 2 HEIGHT 115mm
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with temperedREF
glass
or mat
3 transparent
HEIGHT 95mm
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
REF 4 HEIGHT
115mm
with high performance
aluminum
reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with
narrow-medium-wide-extra wide beam

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

87mm

85mm

115-130mm

20

40˚

Movable

Fixed
Movable

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για ψευδοροφές πάχους
Από 10mm έως και 30mm

130mm

mp

50mm

Adjustable side supporting brackets for installation onto
false ceiling with thickness from 10mm up to 30mm

20

110x110mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

ι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
onstantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμα και σε άλλα χρώματα/ral
Upon request available in different colors/ral

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Frameless RD85 Move Deep 2
Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κατάλληλο για darklight (αντιθαμβωτικό) φωτισμό
κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±35°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου MR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση
του λαμπτήρα
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με
προστατευτικό υάλινο

προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
Recessed false ceiling spot
frameless/trimless
suitable for indoors use
from die cast aluminum
suitable for darklight (anti-dazzle) effect
movable horizontally or vertically ±35°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component
upon request available with tempered glass
transparent or mat

ARK CL
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα

Code -tempered
Lightning
διάφανοSource
ή ματ

με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος

DICHROIC
230-240V 50W GU10
2700-3000-4000
Κelvin
33787
κατόπιν παραγγελίας
HEIGHT 95mm

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

με ανακλαστήρα αλουμινίου
υψηλής απόδοσης

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία GU10 230-240V 3W-8W
LED LAMP MR16
33788
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

REFδιαχείριση
1 HEIGHT 95mm
για την καλύτερη
θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

33789

LED LAMP MR16 GU10 LONG 230-240V 7W-12W

33790

DICHROIC 12V 50W GU5.3

33791

LED LAMP MR16 LONG 12V 7W-12W

Recessed fitting
REF 2 HEIGHT 115mm
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with temperedREF
glass
or mat
3 transparent
HEIGHT 95mm
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
REF 4 HEIGHT
115mm
with high performance
aluminum
reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with
narrow-medium-wide-extra wide beam

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

87mm

85mm

115-130mm

20

40˚

Movable

Fixed
Movable

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για ψευδοροφές πάχους
Από 10mm έως και 30mm

130mm

mp

50mm

Adjustable side supporting brackets for installation onto
false ceiling with thickness from 10mm up to 30mm

20

110x110mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

ι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
onstantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμα και σε άλλα χρώματα/ral
Upon request available in different colors/ral

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Frameless RD85 Move Deep 3
Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κατάλληλο για darklight (αντιθαμβωτικό) φωτισμό
κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±35°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου MR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση
του λαμπτήρα
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με
προστατευτικό υάλινο

προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
Recessed false ceiling spot
frameless/trimless
suitable for indoors use
from die cast aluminum
suitable for darklight (anti-dazzle) effect
movable horizontally or vertically ±35°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component
upon request available with tempered glass
transparent or mat

ARK CL
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα

Code -tempered
Lightning
διάφανοSource
ή ματ

με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος

DICHROIC
230-240V 50W GU10
2700-3000-4000
Κelvin
33782
κατόπιν παραγγελίας
HEIGHT 95mm

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

με ανακλαστήρα αλουμινίου
υψηλής απόδοσης

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία GU10 230-240V 3W-8W
LED LAMP MR16
33783
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

REFδιαχείριση
1 HEIGHT 95mm
για την καλύτερη
θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

33784

LED LAMP MR16 GU10 LONG 230-240V 7W-12W

33785

DICHROIC 12V 50W GU5.3

33786

LED LAMP MR16 LONG 12V 7W-12W

Recessed fitting
REF 2 HEIGHT 115mm
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with temperedREF
glass
or mat
3 transparent
HEIGHT 95mm
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
REF 4 HEIGHT
115mm
with high performance
aluminum
reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with
narrow-medium-wide-extra wide beam

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

87mm

85mm

115-130mm

20

40˚

Movable

Fixed
Movable

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για ψευδοροφές πάχους
Από 10mm έως και 30mm

130mm

mp

50mm

Adjustable side supporting brackets for installation onto
false ceiling with thickness from 10mm up to 30mm

20

110x110mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

ι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
onstantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμα και σε άλλα χρώματα/ral
Upon request available in different colors/ral

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Square Frameless Move 3
Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±25°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
Recessed false ceiling spot
frameless/trimless
suitable for indoors use
from die cast aluminum
movable horizontally or vertically ±25°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10

Code - Lightning Source
33686

DICHROIC 230-240V 50W GU10

33687

LED LAMP MR16 GU10 230-240V 3W-8W

33688

LED LAMP MR16 GU10 LONG 230-240V 7W-12W

33689

DICHROIC 12V 50W GU5.3

33690

LED LAMP MR16 LONG 12V 7W-12W

HEIGHT 95mm

REF 1 HEIGHT 95mm

REF 2 HEIGHT 115mm

REF 3 HEIGHT 95mm

REF 4 HEIGHT 115mm

Movable
Movable

mp

85x85mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

86x86mm

95-115mm

20

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
σταθερό
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS ROUND
DEEP FIXED COB LED

Recessed fitting trimless
for indoors use
fixed
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED, LM80, CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

Ø77mm

28450

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

28451

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

28452

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

28453

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28454

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

H
30mm
IP20

23mm
68mm

12mm

76mm

77mm

100mm-155mm

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

76mm

IP43-44

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
σταθερό
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS ROUND
DEEP FIXED COB LED
BLACK INTERNAL

43

Recessed fitting trimless
for indoors use
fixed
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED, LM80, CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

Ø77mm

28455

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

28456

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

28457

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

28458

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28459

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

H
30mm

12mm

IP20

23mm
68mm
76mm

77mm

100mm-155mm

43

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

P

IP43-44

76mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ & DOWNLIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

FRAMELESS ROUND FIXED COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
και με υάλινο προφυλακτήρα tempered
ή με πολυκαρμπονικό φακό
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

33393

3.1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

33394

4.5W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

28172

6.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

28173

7.0W 200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

28174

9.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

28175

11.0W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

76mm

77mm

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable
with IP44 protection upon request.

100mm-140mm

Recessed fitting
frameless/trimless
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
and with tempered glass transparent or mat
or with polycarbonate optic/lens
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management

works with remote led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

43 FRONT

IP20

Ρυθμιζόμενα παλαϊνά στηρίγματα
για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm
Adjustable side brackets for installation onto ceiling
with thickness from 10mm to 30mm

mp

IP44

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
σταθερό
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS ROUND
FOCUS WHITE

Recessed fitting trimless
for indoors use
fixed
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED, LM80, CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

H

Ø77mm
12mm

28000

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

28000

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

28000

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

28000

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28000

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

23mm
68mm
IP20

76mm

76mm

77mm

100mm-155mm

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

IP43-44

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
σταθερό
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS ROUND
FOCUS BLACK

43

Recessed fitting trimless
for indoors use
fixed
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED, LM80, CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

H

Ø77mm
12mm

28000

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

28000

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

28000

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

28000

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28000

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

23mm
68mm
IP20

76mm

77mm

100mm-155mm

43

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

P

IP43-44

76mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

FRAMELESS ROUND ROTATE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμίνιου
κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

?

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28694

COB LED 6.80W |350mΑ| 2700-3000-4000 KELVIN | 520-550-575 LUMEN

28695

COB LED 6.20W |350mΑ| 2700-3000-4000 KELVIN | 580-615-645 LUMEN

28696

COB LED 9.30W |500mΑ| 2700-3000-4000 KELVIN | 780-825-865 LUMEN

85mm

87mm

110mm-130mm

Recessed fitting
for indoors use
die cast aluminum
frameless/trimless
movable horizontally ±355° and vertically ±35°
with tempered glass transparent or mat
suitable for darklight effect
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

42

mp

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και 35° καθέτως
Adjustable
355° horizontally and 35° vertically

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder
WHITE COLORS: RAL 9003 MAT - RAL 9010 MAT - RAL 9016 MAT

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
σταθερό
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS SQUARE
DEEP FIXED COB LED

Recessed fitting trimless
for indoors use
fixed
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED, LM80, CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

86x86mm
H

28460

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

28461

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

28462

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

28463

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28464

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

30mm
23mm
79mm

12mm

IP20

85x85mm

86x86mm 100mm-155mm

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

85mm

IP43-44

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
σταθερό
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS SQUARE
DEEP FIXED COB LED
BLACK INTERNAL

43

Recessed fitting trimless
for indoors use
fixed
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED, LM80, CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

86x86mm

28465

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

28466

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

28467

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

28468

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28469

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

H
30mm

12mm

IP20

23mm
79mm
85mm

86x86mm 100mm-155mm

43

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

P

IP43-44

85x85mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
κινητό ±35°
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS SQUARE
DEEP MOVE COB LED

Recessed fitting trimless
for indoors use
movable ±35°
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED , LM80 , CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

86x86

H

28470

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

28471

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

28472

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

28473

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28474

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

30mm
±35°

±35°
12mm

IP20

79mm

85x85mm

85mm

86x86mm 100mm-155mm

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

IP42

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
κινητό ±35°
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS SQUARE
DEEP MOVE COB LED
BLACK INTERNAL

42

Recessed fitting trimless
for indoors use
movable ±35°
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED , LM80 , CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

86x86

H

28475

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

28476

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

28477

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

28478

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

28479

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

30mm
±35°

±35°

IP20
12mm

85x85mm

86x86mm 100mm-155mm

42

79mm
85mm

MP

IP42

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

SPOT & DOWNLIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOT & DOWNLIGHTS

FRAMELESS SQUARE MAXI MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

Recessed fitting
for indoors use
frameless/trimless
die cast aluminum
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink for best heat management
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28519

COB LED 12.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

???

COB LED 17.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

???

COB LED 21.0W | 600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

???

COB LED 25.0W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2383-2500 LUMEN

???

COB LED 32.0W | 900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN

mp

145x145mm

147x147mm 135-200mm

43

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

FRAMELESS SQUARE MOVE COB LED

Φωτιστικό χωνευτό οροφής
xωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
κινητό ±35°
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28182

COB LED 3.1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

28183

COB LED 4.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

28184

COB LED 6.5W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

28185

COB LED 7.0W | 200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

28186

COB LED 9.5W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

85x85mm

86x86mm

100-135mm

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

mp

00000

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder
WHITE COLORS: RAL 9003 MAT - RAL 9010 MAT - RAL 9016 MAT

Recessed fitting
for indoors use
frameless/trimless
die cast aluminum
painted with electrostatic powder
movable ±35°
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management
works with remote led driver
οn/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
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*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
κινητό ±35º
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS SQUARE
MOVE FOCUS WHITE

Recessed fitting trimless
for indoors use
movable ±35º
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED, LM80, CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

H
±35˚

±35˚

00

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

00

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

00

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

00

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

000

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

23mm
79mm
IP20

85mm

85x85mm

86x86mm 100mm-155mm

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

IP42

Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
κινητό ±35º
αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος , LM80 , CRI >80
κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10volt
για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

FRAMELESS SQUARE
MOVE FOCUS BLACK

43

Recessed fitting trimless
for indoors use
movable ±35º
die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass transparent or mat
with 1 COB LED, LM80, CRI>80
upon request with CRI>90 or CRI>97
with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works with remote led driver LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

H
±35˚

±35˚

00

3.1W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

250-265-285 LUMEN

00

4.5W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

345-365-385 LUMEN

00

6.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

545-585-605 LUMEN

0

7W 200mA

2700-3000-4000 KELVIN

585-620-635 LUMEN

00

9.5W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

860-900-960 LUMEN

23mm
79mm
IP20

85mm

86x86mm 100mm-155mm

43

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται
και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available
with IP44 protection uppon request.

P

IP42

85x85mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Frameless RD85 Move Deep 2
Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κατάλληλο για darklight (αντιθαμβωτικό) φωτισμό
κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±35°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου MR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση
του λαμπτήρα
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με
προστατευτικό υάλινο

προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
Recessed false ceiling spot
frameless/trimless
suitable for indoors use
from die cast aluminum
suitable for darklight (anti-dazzle) effect
movable horizontally or vertically ±35°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component
upon request available with tempered glass
transparent or mat

ARK CL
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα

Code -tempered
Lightning
διάφανοSource
ή ματ

με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος

DICHROIC
230-240V 50W GU10
2700-3000-4000
Κelvin
33787
κατόπιν παραγγελίας
HEIGHT 95mm

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

με ανακλαστήρα αλουμινίου
υψηλής απόδοσης

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία GU10 230-240V 3W-8W
LED LAMP MR16
33788
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

REFδιαχείριση
1 HEIGHT 95mm
για την καλύτερη
θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

33789

LED LAMP MR16 GU10 LONG 230-240V 7W-12W

33790

DICHROIC 12V 50W GU5.3

33791

LED LAMP MR16 LONG 12V 7W-12W

Recessed fitting
REF 2 HEIGHT 115mm
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with temperedREF
glass
or mat
3 transparent
HEIGHT 95mm
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
REF 4 HEIGHT
115mm
with high performance
aluminum
reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with
narrow-medium-wide-extra wide beam

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

87mm

85mm

115-130mm

20

40˚

Movable

Fixed
Movable

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για ψευδοροφές πάχους
Από 10mm έως και 30mm

130mm

mp

50mm

Adjustable side supporting brackets for installation onto
false ceiling with thickness from 10mm up to 30mm

20

110x110mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

ι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
onstantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμα και σε άλλα χρώματα/ral
Upon request available in different colors/ral

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Frameless RD85 Move Deep 3
Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κατάλληλο για darklight (αντιθαμβωτικό) φωτισμό
κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±35°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου MR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση
του λαμπτήρα
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με
προστατευτικό υάλινο

προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
Recessed false ceiling spot
frameless/trimless
suitable for indoors use
from die cast aluminum
suitable for darklight (anti-dazzle) effect
movable horizontally or vertically ±35°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component
upon request available with tempered glass
transparent or mat

ARK CL
Φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
αλουμινίου
σταθερό
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα

Code -tempered
Lightning
διάφανοSource
ή ματ

με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος

DICHROIC
230-240V 50W GU10
2700-3000-4000
Κelvin
33792
κατόπιν παραγγελίας
HEIGHT 95mm

και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin

με ανακλαστήρα αλουμινίου
υψηλής απόδοσης

με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
ευρεία GU10 230-240V 3W-8W
LED LAMP MR16
33793
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

REFδιαχείριση
1 HEIGHT 95mm
για την καλύτερη
θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

33794

LED LAMP MR16 GU10 LONG 230-240V 7W-12W

33795

DICHROIC 12V 50W GU5.3

33796

LED LAMP MR16 LONG 12V 7W-12W

Recessed fitting
REF 2 HEIGHT 115mm
for indoors use
die cast aluminum
fixed
suitable for darklight effect
with temperedREF
glass
or mat
3 transparent
HEIGHT 95mm
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
REF 4 HEIGHT
115mm
with high performance
aluminum
reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with
narrow-medium-wide-extra wide beam

works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

87mm

85mm

115-130mm

20

40˚

Movable

Fixed
Movable

Anti-dazzle
Angle

100X100mm

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για ψευδοροφές πάχους
Από 10mm έως και 30mm

130mm

mp

50mm

Adjustable side supporting brackets for installation onto
false ceiling with thickness from 10mm up to 30mm

20

110x110mm

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder

ι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
onstantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμα και σε άλλα χρώματα/ral
Upon request available in different colors/ral

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

ROUND FRAMELESS MOVE 1

Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±35°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση
και αντικατάσταση του λαμπτήρα

Recessed false ceiling spot
frameless/trimless
suitable for indoors use
from die cast aluminum
movable horizontally or vertically ±35°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component
Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με προστατευτικό υάλινο
προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
Upon request available with
tempered glass transparent or mat

28527

DICHROIC 230-240V 50W GU10

28528

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 230-240V 3W-8W | REF 1

28529

LED LAMP MR16 GU10 220-240V 230-240V 7W-12W | REF 2

28530

DICHROIC 12V 12V 50W GU5.3 | REF 3

28531

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 7W-12W | REF 4
76mm

115mm

20

mp

81mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

WHITE COLORS: RAL 9003 MAT - RAL 9010 MAT - RAL 9016 MAT

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ | RECESSED LED SPOTLIGHTS

ROUND FRAMELESS ROTATE 1

Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±35°
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
με κούμπωμα τύπου bayonet
για εύκολη τοποθέτηση
και αντικατάσταση του λαμπτήρα

κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται

με προστατευτικό υάλινο
προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ

Recessed false ceiling spot
frameless/trimless
suitable for indoors use
from die cast aluminum
movable horizontally or vertically ±35°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with easy lamp replacing system
by tilted bayonet inner component
upon request available with
tempered glass transparent or mat

28688

DICHROIC 230-240V 50W GU10

28689

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 230-240V 3W-8W | REF 1

28690

LED LAMP MR16 GU10 220-240V 230-240V 7W-12W | REF 2

28691

DICHROIC 12V 12V 50W GU5.3 | REF 3

28692

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 7W-12W | REF 4
81mm

76mm

115mm

335°

20

mp

Περιστρεφόμενο
335° οριζοντίως και 35° καθέτως
Adjustable
335° horizontally and 35° vertically

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

WHITE COLORS: RAL 9003 MAT - RAL 9010 MAT - RAL 9016 MAT

Interior | Ceiling | Reces s ed | Frameles s / Trimles s | Aluminum | Round

Description

Reces s ed fals e ceiling s pot
frameles s /trimles s
s uitable for indoors us e
from die cas t aluminum
movable horizontally ±355° and vertically ±35°
s uitable for lamps type MR11
12volt 35w GU4

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

COMFORT DARK SQ 82

Σποτ χωνευτό σε γυψοσανίδα
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με μικρό άνοιγμα
σε μαύρο χρώμα
για αντιθαμβωτικό darklight φωτισμό
κινητό ±45°
κατάλληλο για darklight φωτισμό
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
Recessed false ceiling spot
suitable for indoors use
from die cast aluminum
with small aperture in black color
and light source positioned deep
for reduce of glare
adjustable ±45°
suitable for lamps type MR16
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10

33257

MR16 DICHROIC 220-240V 50W MAX GU10
MR16 LED LAMP 220-240V MAX 12W GU10

33258

MR16 DICHROIC LAMP12V MAX 50W GU5.3
MR16 LED LAMP 12V MAX 12W GU5.3

82x82mm

74mm

95mm-115mm

20

40˚

MOVABLE

Anti-dazzle
Angle

35mm

82mm

mp

< Honey comb louvre

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Accessories upon request.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

COMFORT DARK SQ CL84

Χωνευτό square spot light
για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
από χυτό αλουμινένιο πλαίσιο
με μικρό άνοιγμα στο μαύρο χρώμα
και πηγή φωτός τοποθετημένη βαθιά
για τη μείωση των αντανακλάσεων
σταθερό ή ρυθμιζόμενο ±45°
με ενισχυμένο γυαλί διάφανο ή mat
με προστασία IP44
κατάλληλο για MR16 λάμπες dichroic ή λάμπες LED
κατάλληλο για led engines τύπου MR16
ή με ενσωματωμένο 1 Cob Led
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για καλύτερη διαχείριση θερμότητας
CRI>80, ως standart
κατόπιν αιτήματος διατίθεται με CRI>90 & CRI 98
στο 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν αιτήματος σε -3500-5000-6500 Kelvin
με υψηλή απόδοση ανακλαστήρα από αλουμίνιο
ή με πολυκαρμπονικό φακό
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Recessed square spot light
for indoors use
from die cast aluminum frame
with small aperture in black color
and light source positioned deep
for reduce of glare
fixed or adjustable ±45°
with tempered glass transparent or mat
with IP44 protection
suitable for MR16 dichroic or led lamps
suitable for led engines of type MR16
or with incorporated 1 Cob Led
adjusted on a high performance heatsink
for best heat management
CRI>80, as standard
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin , as standard
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
or polycarbonate lens
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
works with remote led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28937

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

28938

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN

28939

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

28940

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

84x84mm

74mm

90mm-115mm

20

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lighting is availiable with IP44 protection upon request.

40˚
35mm

MOVABLE

82mm

IP20

Anti-dazzle
Angle

FIXED

mp

IP44

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEAR OUT DARKLIGHT
 Γραμμικό φωτιστικό
 κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή
 ή κρεμαστό
 εσωτερικού χώρου
 από προφίλ αλουμινίου
 με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας SMD
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
 CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
 κατόπιν παραγγελία διατίθεται
και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
 με ενσωματωμένο led driver
 on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10V

24245

24246

24247

24248

24249

24250

305x31 mm

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 30 CM LENGHT
10W | 10X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
15W | 10X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN

605x31 mm

 Linear ceiling mounted or pendant fitting
 for indoors use
 from extruded aluminum power coated
 with incorporated High Power Led SMD technology
 adjusted on a linear cooling system for heat management
 in 2700-3000-4000 Kelvin
 upon request also available in 5000-6500 Kelvin
 with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
 upon request available with elliptical beam lenses
 with incorporated LED driver, on/off as standard,
 or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10V

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 60 CM LENGHT
10W | 10X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
15W | 10X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
20W | 10X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

905x31 mm

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 90 CM LENGHT
15W | 15X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
22.5W | 15X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
30W | 15X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

905x31 mm

max lenght 400cm

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 120 CM LENGHT
15W | 15X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
22.5W | 15X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
30W | 15X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

1505x31 mm

90cm-120cm-150cm
120cm-150cm

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 90 CM LENGHT
15W | 15X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
22.5W | 15X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
30W | 15X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

1205x31 mm

30cm-60cm-90cm

CEILING SURFACED

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 150 CM LENGHT
15W | 15X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
22.5W | 15X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
30W | 15X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

1205x31 mm

24251

75mm

15 POWER LED WITH LENS | 120 CM LENGHT
15W | 15X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1260-1335-1480 LUMEN
22.5W | 15X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1780-1880-1080 LUMEN
30W | 15X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2300-2435-2685 LUMEN

24252

1505x31 mm

PENDANT | WITH SUSPENSION KIT

75mm

15 POWER LED WITH LENS | 150 CM LENGHT
15W | 15X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1260-1335-1480 LUMEN
22.5W | 15X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1780-1880-1080 LUMEN
30W | 15X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2300-2435-2685 LUMEN
20

MP

ALSO AVAILABLE IN 5000 & 6000 KELVIN UPON REQUEST

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINE 31 OUT 1L

 Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
 εσωτερικού χώρου
 κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
 από προφίλ αλουμινίου
 με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
 140mm-280mm-560mm
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
 σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
 κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
 LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 με ενσωματωμένο LED driver on/off
 κατόπιν παραγγελείας dimmable phase cut/Dali/1-10v
 κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear LED fitting
Surface mounted
or susoended with suspension kit*
for indoors use
 from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT

LINEAR LED ENGINE / MODULE

IP

Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με
τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα
μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή , με βάση αλουμινίου
στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα
του φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους
1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

40

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) of steel wire with
length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled
to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long
power supply cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey (upon request
available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cart
aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire , with external diameter
d=60mm and height=15mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINE 46 SMD ST5

 Γραμμικό φωτιστικό
 κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή
 ή κρεμαστό
 εσωτερικού χώρου
 από προφίλ αλουμινίου
 με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας SMD
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
 LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
 κατόπιν παραγγελία διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
 με ενσωματωμένο led driver
 on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10V
 Linear ceiling mounted or pendant fitting
 for indoors use
 from extruded aluminum power coated
 with incorporated High Power Led SMD technology
 adjusted on a linear cooling system for heat management
 in 2700-3000-4000 Kelvin
 upon request also available in 5000-6500 Kelvin
 with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
 upon request available with elliptical beam lenses
 with incorporated LED driver, on/off as standard,
 or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10V

CEILING SURFACED

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
30CM LENGTH NUMBER OF LED :10

34370

10W | 10X1W | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN

34371

15W 10x1.50W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN

34372

20W 10x2W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

PENDANT | WITH SUSPENSION KIT

60CM-90CM-120CM-150CM LENGTH NUMBER OF LED :10

34373

10W 10x1W | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN

34374

15W 10x1.50W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN

34375

20W 10x2W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

90CM-1200CM-150CM LENGTH NUMBER OF LED :15

34376

15W 15x1W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1260-1335-1480 LUMEN

34377

22.5W 15x1.50W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1780-1880-1080 LUMEN

34378

30W 15x2W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2300-2435-2685 LUMEN

10mm

20

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEAR OUT OPAL DARKLIGHT

Γραμμικό φωτιστικό οροφής ή κρεμαστό
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
κατάλληλο για darklight φωτισμό
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear ceiling mounted or pendant fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
suitable for darklight effect
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

24230

LLE 3.1W REF.1

24231

LLE 6.2W REF.2

24232

LLE 9.3W REF.3

24233

LLE 12.4W REF.4

24234

LLE 15.5W REF.5

24235

LLE 18.6W REF.6

24236

LLE 21.7W REF.7

24237

LLE 24.8W REF.8

24238

LLE 27.9W REF.9

24239

LLE 31W REF.10

24240

LLE 34.1W REF.11

20

MP

75mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEAR SLIM SMD 1

Γραμμικό φωτιστικό οροφής ή κρεμαστό
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ-4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
με ενσωματωμένο LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v

34262

305mm x 31mm

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 30 CM LENGHT
10W | 10X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
15W | 10X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN

34263

34264

34265

605mm x 31mm

Linear ceiling mounted or pendant fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
with incorporated LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 60 CM LENGHT
10W | 10X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
15W | 10X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
20W | 10X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

905mm x 31mm

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 90 CM LENGHT
10W | 10X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
15W | 10X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
20W | 10X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

905mm x 31mm

30cm-60cm-90cm
90cm-120cm-150cm
120cm-150cm
max lenght 400cm

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 90 CM LENGHT
10W | 10X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
15W | 10X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
20W | 10X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

1205mm x 31mm

34266

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 120 CM LENGHT
10W | 10X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
15W | 10X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
20W | 10X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

1505mm x 31mm

34267

75mm

10 POWER LED WITH LENS | 150 CM LENGHT
10W | 10X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-985 LUMEN
15W | 10X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1180-1250-1380 LUMEN
20W | 10X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1530-1620-1780 LUMEN

1205mm x 31mm

34268

75mm

15 POWER LED WITH LENS | 120 CM LENGHT
15W | 15X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1260-1335-1480 LUMEN
22.5W | 15X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1780-1880-1080 LUMEN
30W | 15X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2300-2435-2685 LUMEN

34269

1505mm x 31mm

75mm

15 POWER LED WITH LENS | 150 CM LENGHT
15W | 15X1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1260-1335-1480 LUMEN
22.5W | 15X1.50W 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1780-1880-1080 LUMEN
30W | 15X2W 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2300-2435-2685 LUMEN

20

ALSO AVAILABLE IN 5000 & 6000 KELVIN UPON REQUEST

MP

75mm

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR PROFILE LED SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINEA ASYMMETRIC EXTERNAL LLE

Γραμμικό φωτιστικό οροφής ή κρεμαστό
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear ceiling mounted or pendant fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

34359

LLE 3.1W REF.1

175x46 mm

34360

LLE 6.2W REF.2

315x46 mm

34361

LLE 9.3W REF.3

455x46 mm

34362

LLE 12.4W REF.4

595x46 mm

34363

LLE 15.5W REF.5

735x46 mm

34364

LLE 18.6W REF.6

875x46 mm

34365

LLE 21.7W REF.7

1015x46 mm

34366

LLE 24.8W REF.8

1155x46 mm

34367

LLE 27.9W REF.9

1295x46 mm

34368

LLE 31W REF.10

1435x46 mm

34369

LLE 34.1W REF.11

1575x46 mm

70mm

40

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΓΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ| | LINEAR / PROFILE LED | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED|

LINE 46 KIT 1

Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
εσωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
από σώμα προφίλ αλουμινίου
με ενσωματωμένο Linear Led Modules
LM80, CRI>85
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Kelvin
με προσαρμοσμένους φακούς από PMMA
διαφόρων δεσμών**
με ενσωματωμένο LED driver on/off
κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10V
Linear led fitting
surace mounted
or suspended with suspension lit
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with incorporated Linear Led Modules
LM80, CRI>85
adjsuted on a high performance linear cooling system
for best he\at management
in 3000k or 4000k color temperature
upon request alos available in 5000-6500k
with PMMA lenses with different beam angles**
with incorporated/ built in LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10V

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

COLOUR TOLERANCE: 3-STEP MACADAM

?

IP

40

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με
τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη) με
εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή , με βάση αλουμινίου στρογγυλή
εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα του φωτιστικού ,
με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους 1.50μ (κατόπιν
παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)
Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) of steel wire with length
1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting
with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply
cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey (upon request available in longer
lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cart aluminum ceiling base,
painted in same color with luminaire , with external diameter d=60mm and
height=15mm

MP

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED|

LINE 46 OUT 1L

Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
εσωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
κατόπιν παραγγελείας dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear LED fitting
Surface mounted
or susoended with suspension kit*
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
LINEAR LED ENGINE / MODULE

Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με
τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα
μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή , με βάση αλουμινίου
στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα
του φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους
1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

IP

40

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) of steel wire with
length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled
to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long
power supply cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey (upon request
available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cart
aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire , with external diameter
d=60mm and height=15mm

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ

LINE 46 OUT LED CV A

 Γραμμικό φωτιστικό
 κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή
 ή κρεμαστό
 εσωτερικού χώρου
 από χυτό προφίλ αλουμινίου
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 με προστατευτικό πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ
 πρότυπο μήκος 1000mm
 προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη
 με ενσωματωμένη 1 σειρά ταινίες High Power Led τεχνολογίας SMD
 12volt DC ή 24volt DC
 σε 3000-4000 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200-2500-2700
-5000-6000-6500 Κelvin
 επίσης διαθέσιμο με led ταινία κόκκινη-μπλε-πράσινη
-RGB (red-green-blue)
 LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
 λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ καλωδιωμένο

LED STRIP

34201

4.8W/m SMD 3528 60leds/meter 12V DC or 24V DC 300lm-360lm/meter

34202

7.2W/m SMD 5050 30leds/meter 12V DC or 24V DC 450lm-540lm/meter

34203

9.6W/m SMD 3528 120leds/meter 12V DC or 24V DC 600lm-720lm/meter

34204

14.4W/m SMD 5050 60leds/meter 12V DC or 24V DC 900lm-1080lm/meter

34205

19.20W/m SMD 3528 12volt DC or 24V DC 1200lm-1440lm/m

34206

3.9W/m 24V DC 510lm/m 6500K (5 years guarantee)

34207

4.3W/m 24V DC 510lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34208

8.1W/m 24V DC 1020lm/m 6500K (5 years guarantee)

34209

8.9W/m 24V DC 1020lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34210

12.5W/m 24V DC 1530lm/m 6500K (5 years guarantee)

34211

13.8w/m 24volt DC 1530lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34212

16.2w/m 24volt DC 2040lm/m 6500K (5 years guarantee)

34213

17.8w/m 24volt DC 2040lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34214

25w/m 24volt DC 3060lm/m 6500K (5 years guarantee)

34215

27.6w/m 24volt DC 3060lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

70mm

1000mm

40

MP

46mm

 Linear ceiling mounted or pendant led fitting
 Suitable for indoors use
 made from extruded anodized aluminum body
 painted with electrostartic powder
 with frosted/mat polycarbonate diffuser/cover
 standard lenght 1000mm
 available also in 500mm-1500mm-2000mm
-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm length
 upon request available in different lenghts
 suitable for 1 line of High Power Led Stripe
 12volt DC ή 24volt DC
 available in 3000 & 4000 KELVIN
 also available upon request in 2200-2500-2700
-5000-6000-65000 Kelvin
 in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
 works with external power supply (remote driver needed)
 with high performance heatsink for best heat management
 upon request is available with pre-connected cable

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ

LINE 46 OUT LED CV B

 κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή
 ή κρεμαστό
 εσωτερικού χώρου
 από χυτό προφίλ αλουμινίου
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 με προστατευτικό πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ
 πρότυπο μήκος 1000mm
 προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη
 με ενσωματωμένη 1 σειρά ταινίες High Power Led τεχνολογίας SMD
 12volt DC ή 24volt DC
 σε 3000-4000 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200-2500
-2700-5000-6000-6500 Κelvin
 επίσης διαθέσιμο με led ταινία κόκκινη-μπλε-πράσινη
-RGB (red-green-blue)
 LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
 λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ καλωδιωμένο

LED STRIP

34175

4.3W/m 24volt DC 510lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34176

7.2W/m smd 5050 30leds/meter 12V DC or 24volt DC 450lm-540lm/meter

34177

9.6W/m smd 3528 120leds/meter 12V DC or 24volt DC 600lm-720lm/meter

34178

14.4W/m smd 5050 60leds/meter 12V DC or 24volt DC 900lm-1080lm/meter

34179

19.20W/m smd 3528 12volt DC or 24V DC 1200lm-1440lm/m

34180

3.9W/m 24V DC 510lm/m 6500K (5 years guarantee)

34181

4.3W/m 24V DC 510lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34182

8.1W/m 24V DC 1020lm/m 6500K (5 years guarantee)

34183

8.9W/m 24V DC 1020lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34184

12.5W/m 24VDC 1530lm/m 6500K (5 years guarantee)

34185

13.8W/m 24V DC 1530lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34186

16.2W/m 24V DC 2040lm/m 6500K (5 years guarantee)

34187

17.8W/m 24V DC 2040lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34188

25W/m 24V DC 3060lm/m 6500K (5 years guarantee)

34189

27.6W/m 24V DC 3060lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

70mm

1000mm

IP 20

MP

46mm

 Linear ceiling mounted or pendant led fitting
 Suitable for indoors use
 made from extruded anodized aluminum body
 painted with electrostartic powder
 with frosted/mat polycarbonate diffuser/cover
 standard lenght 1000mm
 available also in 500mm-1500mm-2000mm
-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm length
 upon request available in different lenghts
 suitable for 1 line of High Power Led Stripe
 12volt DC ή 24volt DC
 available in 3000 & 4000 KELVIN
 also available upon request in 2200-2500-2700
-5000-6000-65000 Kelvin
 in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
 works with external power supply (remote driver needed)
 with high performance heatsink for best heat management
 upon request is available with pre-connected cable

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINE 166 OUT 2L

Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
εσωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
κατόπιν παραγγελείας dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

Linear LED fitting
Surface mounted
or susoended with suspension kit*
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
LINEAR LED ENGINE / MODULE

Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με
τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα
μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή , με βάση αλουμινίου
στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα
του φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους
1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

IP

40

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) of steel wire with
length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled
to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long
power supply cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey (upon request
available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cart
aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire , with external diameter
d=60mm and height=15mm

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR PROFILE LED / SURFACE MOUNTED

LINE 5 OUT 1L

Γραμμικό φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
seaside αρχιτεκτονικής κλάσης ΙΙ
κατάλληλη για αντοχή σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες
με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
με 2 ελαστικά διέλευσης σιλικόνης στεγανότητας IP67
για είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλο για λυχνίες φθορισμού Τ5
με εσωτερικό ανακλαστήρα αλουμινίου
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή οn/off
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable 1-10V/Dali
Linear LED fitting
Surface mounted
or susoended with suspension kit*
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT

Linear led Engine / Module

IP

40

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m assembled
to fitting. With 1.50m long power supply cable 3x0.75mm or
5x0.75mm. Connected to fitting and 1 pcs of round die cast
aluminum ceiling base with external diameter d=115mm and
height=35mm. All components ready prefitted to luminaire.

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Αποτελούμενα από 2 συρματόσκοινα μήκους 1.20μ με τα
εξαρτήματά τους για στήριξη στην οροφή και στο φωτιστικό. Mε
έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο διάφανο 3x0.75 ή 5x 0.75 με βάση
χυτή αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ115mm και
ύψους 35mm, όλα έτοιμα συνδεδεμένα στο φωτιστικό.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED|ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR / PROFILE LED|SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINE 6 OUT 1L

Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
εσωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
κατόπιν παραγγελείας dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear LED fitting
Surface mounted
or susoended with suspension kit*
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

Linear led Engine / Module

IP

43

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού
με τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε
μεγαλύτερα μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή , με
βάση αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm ,
βαμμένη στο χρώμα του φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι
τυποποιημένου μήκους 1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε
μεγαλύτερα μήκη)

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) of steel wire
with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths)
assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with
1.50m long power supply cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey (upon
request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die
cart aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire , with external
diameter d=60mm and height=15mm

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINE 7 OUT 1L

Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
εσωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
κατόπιν παραγγελείας dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear LED fitting
Surface mounted
or susoended with suspension kit*
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
 with polycarbonate satin cover
 with incorporated Linear Led Engine (LLE)
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

Linear led Engine / Module

IP

40

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με
τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα
μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή , με βάση αλουμινίου
στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα
του φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους
1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)
Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) of steel wire with
length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled
to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long
power supply cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey (upon request
available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cart
aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire , with external diameter
d=60mm and height=15mm

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINE 93 OUT 1L

Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
εσωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
κατόπιν παραγγελείας dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear LED fitting
Surface mounted
or susoended with suspension kit*
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
LINEAR LED ENGINE / MODULE

Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με
τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα
μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή , με βάση αλουμινίου
στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα
του φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους
1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

IP

40

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) of steel wire with
length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled
to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long
power supply cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey (upon request
available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cart
aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire , with external diameter
d=60mm and height=15mm

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINE MEDIUM EXTERNAL

 Γραμμικό φωτιστικό
κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή
ή κρεμαστό
εσωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με προστατευτικό πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ
πρότυπο μήκος 1000mm
προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm
-2000mm-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη
με ενσωματωμένη 1 σειρά ταινίες High Power Led τεχνολογίας SMD
12volt DC ή 24volt DC
σε 3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200-2500-2700
-5000-6000-6500 Κelvin
επίσης διαθέσιμο με led ταινία κόκκινη-μπλε-πράσινη
-RGB (red-green-blue)
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
λειτουργεί με ενσωματωμένο τροφοδοτικό on/off
διαθέσιμο και dimmable 1-10v/Dali
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ καλωδιωμένο

LED STRIP

24365

4.8W/m smd 3528 60leds/meter 230-240V/12v or 24v DC 300lm-360lm/meter

24365

7.2W/m smd 5050 30leds/meter 230-240V/2v or 24v DC 450lm-540lm/meter

24365

9.6W/m smd 3528 120leds/meter 230-240V/12v or 24v DC 600lm-720lm/meter

24365

14.4W/m smd 5050 60leds/meter 230-240V/12v or 24v DC 900lm-1080lm/meter

24365

19.20W/m smd 3528 230-240v/12V or 24v DC1200lm-1440lm/m

24365

3.9W/m 230-240V/24v DC 6500K (5 years guarantee)

24365

4.3W/m 230-240V/24v DC 510lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

24365

8.1W/m 230-240V/24v DC1020lm/m 6500K (5 years guarantee)

24365

8.9W/m 230-240V/24v DC 1020lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

24365

12.5W/m 230-240V/24v DC 1530lm/m 6500K (5 years guarantee)

24365

13.8W/m 230-240V/24v DC 1530lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

24365

16.2W/m 230-240V/24v DC 2040lm/m 6500K (5 years guarantee)

24365

17.8W/m 230-240V/24v DC 2040lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

24365

25W/m 230-240V/24v DC 3060lm/m 6500K (5 years guarantee)

24365

27.6W/m 230-240V/24v DC 3060lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

Linear ceiling mounted or pendant led fitting
Suitable for indoors use
made from extruded anodized aluminum body
painted with electrostartic powder
with frosted/mat polycarbonate diffuser/cover
standard lenght 1000mm
available also in 500mm-1500mm-2000mm-2500mm
-3000mm-3500mm-4000mm length
upon request available in different lenghts
suitable for 1 line of High Power Led Stripe
12volt DC ή 24volt DC
available in 3000 & 4000 KELVIN
also available upon request in 2200-2500-2700-5000
-6000-65000 Kelvin
in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
works with incorporated power supply ,on/off as standard
upon request available dimmable 1-10v/Dali
with high performance heatsink for best heat management
upon request is available with pre-connected cable

MP

20

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINE MICRO EXTERNAL

 Γραμμικό φωτιστικό
 κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή
 ή κρεμαστό
 εσωτερικού χώρου
 από χυτό προφίλ αλουμινίου
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 με προστατευτικό πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ
 πρότυπο μήκος 1000mm
 προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη
 με ενσωματωμένη 1 σειρά ταινίες High Power Led τεχνολογίας SMD
 12volt DC ή 24volt DC
 σε 3000-4000 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200-2500-2700
-5000-6000-6500 Κelvin
 επίσης διαθέσιμο με led ταινία κόκκινη-μπλε-πράσινη
-RGB (red-green-blue)
 LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
 λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ καλωδιωμένο

LED STRIP

34285

4.8W/m smd 3528 60leds/meter 12volt DC or 24V DC 300lm-360lm/meter

34286

7.2W/m smd 5050 30leds/meter 12volt DC or 24V DC 450lm-540lm/meter

34287

9.6W/m smd 3528 120leds/meter 12volt DC or 24V DC 600lm-720lm/meter

34288

14.4W/m smd 5050 60leds/meter 12volt DC or 24V DC 900lm-1080lm/meter

34289

19.20W/m smd 3528 12volt DC or 24volt DC 1200lm-1440lm/m

34290

3.9W/m 24V DC 510lm/m 6500K (5 years guarantee)

34291

4.3W/m 24V DC 510lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34292

8.1W/m 24V DC 1020lm/m 6500K (5 years guarantee)

34293

8.9W/m 24V DC 1020lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34294

12.5W/m 24V DC 1530lm/m 6500K (5 years guarantee)

34295

13.8W/m 24V DC 1530lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34296

16.2W/m 24V DC 2040lm/m 6500K (5 years guarantee)

34297

17.8W/m 24VDC 2040lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34298

25W/m 24V DC 3060lm/m 6500K (5 years guarantee)

34299

27.6W/m 24V DC 3060lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

 Linear ceiling mounted or pendant led fitting
 Suitable for indoors use
 made from extruded anodized aluminum body
 painted with electrostartic powder
 with frosted/mat polycarbonate diffuser/cover
 standard lenght 1000mm
 available also in 500mm-1500mm-2000mm-2500mm
-3000mm-3500mm-4000mm length
 upon request available in different lenghts
 suitable for 1 line of High Power Led Stripe
 12volt DC ή 24volt DC
 available in 3000 & 4000 KELVIN
 also available upon request in 2200-2500-2700
-5000-6000-65000 Kelvin
 in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
 works with external power supply (remote driver needed)
 with high performance heatsink for best heat management
 upon request is available with pre-connected cable

MP

20

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINE 114 IN 2L

Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear recessed ceiling fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

LINEAR LED ENGINE / MODULE

IP

43

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR / PROFILE LED

LINE 166 IN 2L

Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
με 1 σειρά γραμμικών led
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

Linear recessed ceiling fitting
 for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated 1 line of Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

Ρυθμιζόμενα κατά το ύψος πλαϊνά στηρίγματα για τοποθέτηση
σε γυψοσανίδα πάχους 12.5mm-40mm

LINEAR LED ENGINE / MODULE

IP

43

Adjustable vertically side brackets for installation of luminaire
onto false ceiling with thickness from 12.5mm up to 40mm

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΕΠΙΤΟΙΧΑ / ΚΡΕΜΑΣΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | SURFACE MOUNTED / SUSPENDED

LINE 166 OUT 2H

Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
εσωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
κατόπιν παραγγελείας dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

Linear LED fitting
Surface mounted
or susoended with suspension kit*
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
LINEAR LED ENGINE / MODULE

Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με
τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα
μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή , με βάση αλουμινίου
στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα
του φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους
1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

IP

40

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) of steel wire with
length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled
to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long
power supply cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey (upon request
available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cart
aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire , with external diameter
d=60mm and height=15mm

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINE 187 IN 2H

Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
σε 2 σειρές γραμμικών LED
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

Linear recessed ceiling fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated 2 lines of Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

LINEAR LED ENGINE / MODULE

IP

43

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINE 187 IN 2L

Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
σε 2 σειρές γραμμικών LED
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

Linear recessed ceiling fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated 2 lines of Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

LINEAR LED ENGINE / MODULE

IP

43

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ| | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINE 40 IN 1L SLIM
 Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
 εσωτερικού χώρου
 από προφίλ αλουμινίου
 με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
 140mm-280mm-560mm
 με 1 σειρά γραμμικών led
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
 κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
 LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 με ενσωματωμένο LED driver on/off
 διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
 κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear recessed false ceiling fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
 with incorporated 1 line of Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

?
LINEAR LED ENGINE / MODULE

IP

43

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ| | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINE 40 IN 1L
 Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
με 1 σειρά γραμμικών led
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear recessed ceiling fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated 1 line of Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

?

LINEAR LED ENGINE / MODULE

IP

43

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINE IN MEDIUM 1

 Χωνευτό γραμμικό φωτιστικό ψευδοροφής
με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με προστατευτικό πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ
πρότυπο μήκος 1000mm
προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη
με ενσωματωμένη 1 σειρά ταινίας High Power Led τεχνολογίας SMD
12volt DC ή 24volt DC
σε 3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200-2500-2700
-6000-6500 Kelvin
επίσης διαθέσιμο με led ταινία RGB (red-green-blue)
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ καλωδιωμένο

LED STRIP

34145

4.8W/m smd 3528 60leds/meter 12V DC or 24volt DC 300lm-360lm/meter

34146

7.2W/m smd 5050 30leds/meter 12V DC or 24volt DC 450lm-540lm/meter

34147

9.6W/m smd 3528 120leds/meter 12V DC or 24volt DC 600lm-720lm/meter

34148

14.4W/m smd 5050 60leds/meter 12V DC or 24volt DC 900lm-1080lm/meter

34149

19.20W/m smd 3528 12volt DC or 24V DC 1200lm-1440lm/m

34150

3.9W/m 24V DC 510lm/m 6500K (5 years guarantee)

34151

4.3W/m 24V DC 510lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34152

8.1W/m 24V DC 1020lm/m 6500K (5 years guarantee)

34153

8.9W/m 24V DC 1020lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34154

12.5W/m 24V DC 1530lm/m 6500K (5 years guarantee)

34155

13.8W/m 24V DC 1530lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34156

16.2W/m 24V DC 2040lm/m 6500K (5 years guarantee)

34157

17.8W/m 24V DC 2040lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34158

25W/m 24V DC 3060lm/m 6500K (5 years guarantee)

34159

27.6W/m 24V DC 3060lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

36mm

45mm

1000mm

40

MP

40mm

Linear recessed luminaire
with small external trim
Suitable for indoors use
made from extruded anodized aluminum body
painted with electrostatic powder
with frosted/mat polycarbonate diffuser/cover
standard lenght 1000mm
available also in 500mm-1500mm-2000mm-2500mm
3000mm-3500mm-4000mm length
upon request available in different lengths
suitable for 1 line of High Power Led Stripe
12volt DC ή 24volt DC
available in 3000 & 4000 KELVIN
also available upon request in 2200-2500-6000-6500 Kelvin
in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
works with external power supply (remote driver needed)
with high performance heatsink for best heat management
upon request is available with pre-connected cable

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ | LINEAR PROFILE

LINE LIGHT RECESSED 3 DEEP DOUBLE

Γραμμικό φωτιστικό φθορισμού
χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ/ματ
κατάλληλο για 2 λυχνίες Τ5 14-80W
και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή οn/off
διαθέσιμο και dimmable Dali ή 1-10volt
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και για λυχνίες Τ5 Seamless
Linear ceiling recessed fluorescent luminaire
for indoors use
from die cast aluminum profile
painted with electrostatic powder
with polycarbonate cover satin/mat
suitable for 2 T5 fluorescent lamps T5 14-80W
with incorporated electronic ballast on/off as standard
available also dimmable Dali or 1-10volt
available upon request suitable for T5 Seamless lamps

24072

LUMILUX-FH T5 230-240V | 2x14W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E1 / DRAWING E1

24073

LUMILUX-FH T5 230-240V | 2x21W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E2 / DRAWING E2

24074

LUMILUX-FH T5 230-240V | 2x28W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E3 / DRAWING E3

24075

LUMILUX-FH T5 230-240V | 2x35W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4

24076

LUMILUX-FQ-T5 230-240V | 2x24W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E1 / DRAWING E1

24077

LUMILUX-FQ-T5 230-240V | 2x39W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E2 / DRAWING E2

24078

LUMILUX-FQ-T5 230-240V | 2x54W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E3 / DRAWING E3

24079

LUMILUX-FQ-T5 230-240V | 2x49W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4

24080

LUMILUX-FQ-T5 230-240V | 2x80W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4

ΣΧΕΔΙΟ E1 | DRAWING E1

590mm x 102mm

110mm

43

ΣΧΕΔΙΟ E2 | DRAWING E2

890mm x 102mm

110mm

43

ΣΧΕΔΙΟ E3 | DRAWING E3

1190mm x 102mm

110mm

43

ΣΧΕΔΙΟ E4 | DRAWING E4

1490mm x 102mm

110mm

43

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
frameless/trimeless χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

34412

LLE 3.1W REF.1
165x31 mm

170x35 mm

75mm

34413

LLE 6.2W REF.2
305x31 mm

310x35 mm

75mm

34414

LLE 9.3W REF.3
446x31 mm

451x36 mm

75mm

34415

LLE 12.4W REF.4
586x31 mm

591x35 mm

75mm

34416

LLE 15.5W REF.5
727x31 mm

732x35 mm

75mm

34417

LLE 18.6W REF.6
867x31 mm

872x35 mm

75mm

34418

LLE 21.7W REF.7
1008x31 mm

1013x35 mm

75mm

34419

LLE 24.8W REF.8
1148x31 mm

1153x35 mm

75mm

34420

LLE 27.9W REF.9
1289x31 mm

1294x35 mm

75mm

34421

LLE 31W REF.10
1429x31 mm

1434x35 mm

75mm

34422

LLE 34.1W REF.11
1570X31 mm

1575X35 mm

75mm

Linear recessed false ceiling fitting
frameless/trimeless
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED ΧΩΝΕΥΤΑ | LINEAR / PROFILE LED RECESSED

LINE SLIM FRAMELESS LLE

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 kelvin

natural white 4000 kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

MP

20

Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

34401

LLE 3.1W REF.1
172x40 mm

165x36 mm

80mm

34402

LLE 6.2W REF.2
312x40 mm

305x36 mm

80mm

34403

LLE 9.3W REF.3
453x40 mm

446x36 mm

80mm

34404

LLE 12.4W REF.4
593x40 mm

586x36 mm

80mm

34405

LLE 15.5W REF.5
734x40 mm

727x36 mm

80mm

34406

LLE 18.6W REF.6
874x40 mm

867x36 mm

80mm

34407

LLE 21.7W REF.7
1015x40 mm

1008x36 mm 80mm

34408

LLE 24.8W REF.8
1155x40 mm

1148x36 mm

80mm

34409

LLE 27.9W REF.9
1296x40 mm

1289x36 mm

80mm

34410

LLE 31W REF.10
1436x40 mm

1429x36 mm

80mm

34411

LLE 34.1W REF.11
1577x40 mm

1570x36 mm

80mm

Linear recessed false ceiling fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED ΧΩΝΕΥΤΑ | LINEAR / PROFILE LED RECESSED

LINE SLIM IN LLE

20

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 kelvin

natural white 4000 kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

MP

EXTRA INFORMATION
Available in different leght1717mm REF.12 | 1858mm REF.13 | 1998mm REF.14 |
2139mm REF.15 | 2279mm REF.16 | 2420mm REF.17 | 2560mm REF.18 |
2701mm REF.19 | 2841mm REF.20 | 2982mm REF.21 | 3122mm REF.22 |
3263mm REF.23 | 3403mm REF.24 | 3544mm REF.25 | 3684mm REF.26 |
3825mm REF.27 | 3965mm REF.28

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ| | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINE 114 IN 1H

Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
με 1 σειρά γραμμικών led
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear recessed ceiling fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated 1 line of Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

LINEAR LED ENGINE / MODULE

IP

43

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINE 114 IN 1L

Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
με 1 σειρά γραμμικών led
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver on/off
διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
Linear recessed ceiling fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated 1 line of Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

LINEAR LED ENGINE / MODULE

IP

43

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINEA IN LED 1

INDICATIVE LED TABLE *CRI>80
7 LED
7watt |7x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 630-665-735 LUMENEN
10.50watt |7×1.50w 230-240v/500ma |2700-3000-4000 KELVIN | 840-910-980 LUMEN
External Length 325mm - Cutting Length 315mm
14LED
14watt |14x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1260-1330-1470 LUMEN
21watt |14×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1680-1820-1960 LUMEN
External Length 605mm - Cutting Length 595mm

Linear ceiling recessed fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80,CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 or CRI 98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700-3000-4000 Kelvin color temperature
upon request also available in 3500-5000-6500 Kelvin
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
works with internal/incorporated Led driver
or with remote/external LED driver
On/off , dimmable phase cut/Dali/1-10v

21 LED
21watt |21x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1890-1995-2205 LUMEN
31.50watt |21×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 2520-2730-2940LUMEN
External Length 885mm - Cutting Length 875mm
28 LED
28watt |28x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 2520-2660-2940 LUMEN
42watt |28×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 3360-3640-3920 LUMEN
External Length 1165mm - Cutting Length 1155mm
35 LED
35watt |35x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 3150-3325-3675LUMEN
52.50watt |35×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 4200-4550-4900LUMEN
External Length 1435mm - Cutting Length 1425mm
IP

20

LINEA IN LED 2

INDICATIVE LED TABLE *CRI>80
7 LED
7watt |7x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 630-665-735 LUMENEN
10.50watt |7×1.50w 230-240v/500ma |2700-3000-4000 KELVIN | 840-910-980 LUMEN
External Length 325mm - Cutting Length 315mm
14LED
14watt |14x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1260-1330-1470 LUMEN
21watt |14×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1680-1820-1960 LUMEN
External Length 605mm - Cutting Length 595mm

Linear ceiling recessed fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80,CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 or CRI 98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700-3000-4000 Kelvin color temperature
upon request also available in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector darklight 15°-25°
works with internal/incorporated Led driver
or with remote/external LED driver
On/off , dimmable phase cut/Dali/1-10v

21 LED
21watt |21x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1890-1995-2205 LUMEN
31.50watt |21×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 2520-2730-2940LUMEN
External Length 885mm - Cutting Length 875mm
28 LED
28watt |28x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 2520-2660-2940 LUMEN
42watt |28×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 3360-3640-3920 LUMEN
External Length 1165mm - Cutting Length 1155mm
35 LED
35watt |35x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 3150-3325-3675LUMEN
52.50watt |35×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 4200-4550-4900LUMEN
External Length 1435mm - Cutting Length 1425mm
IP

MP

20

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ LED | ΧΩΝΕΥΤΑ | LINEAR / PROFILE LED | RECESSED

LINEA IN LED 3

Linear ceiling recessed fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80,CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 or CRI 98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700-3000-4000 Kelvin color temperature
upon request also available in 3500-5000-6500 Kelvin
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
works with internal/incorporated Led driver
or with remote/external LED driver
On/off , dimmable phase cut/Dali/1-10v

INDICATIVE LED TABLE *CRI>80
7 LED
7watt |7x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 630-665-735 LUMENEN
10.50watt |7×1.50w 230-240v/500ma |2700-3000-4000 KELVIN | 840-910-980 LUMEN
External Length 325mm - Cutting Length 315mm
14LED
14watt |14x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1260-1330-1470 LUMEN
21watt |14×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1680-1820-1960 LUMEN
External Length 605mm - Cutting Length 595mm
21 LED
21watt |21x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1890-1995-2205 LUMEN
31.50watt |21×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 2520-2730-2940LUMEN
External Length 885mm - Cutting Length 875mm
28 LED
28watt |28x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 2520-2660-2940 LUMEN
42watt |28×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 3360-3640-3920 LUMEN
External Length 1165mm - Cutting Length 1155mm
35 LED
35watt |35x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 3150-3325-3675LUMEN
52.50watt |35×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 4200-4550-4900LUMEN
External Length 1435mm - Cutting Length 1425mm
IP

20

LINEA IN LED 4

INDICATIVE LED TABLE *CRI>80
7 LED
7watt |7x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 630-665-735 LUMENEN
10.50watt |7×1.50w 230-240v/500ma |2700-3000-4000 KELVIN | 840-910-980 LUMEN
External Length 325mm - Cutting Length 315mm
14LED
14watt |14x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1260-1330-1470 LUMEN
21watt |14×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1680-1820-1960 LUMEN
External Length 605mm - Cutting Length 595mm

Linear ceiling recessed fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80,CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 or CRI 98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700-3000-4000 Kelvin color temperature
upon request also available in 3500-5000-6500 Kelvin
ith high performance aluminum reflector darklight 15°-25°
works with internal/incorporated Led driver
or with remote/external LED driver
On/off , dimmable phase cut/Dali/1-10v

21 LED
21watt |21x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 1890-1995-2205 LUMEN
31.50watt |21×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 2520-2730-2940LUMEN
External Length 885mm - Cutting Length 875mm
28 LED
28watt |28x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 2520-2660-2940 LUMEN
42watt |28×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 3360-3640-3920 LUMEN
External Length 1165mm - Cutting Length 1155mm
35 LED
35watt |35x1w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 3150-3325-3675LUMEN
52.50watt |35×1.50w 230-240v/350ma |2700-3000-4000 KELVIN | 4200-4550-4900LUMEN
External Length 1435mm - Cutting Length 1425mm
IP

MP

20

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEA IN LED 5

POWER LED WITH LENS

34341

3W 3x1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 290-305-340 LUMEN

34342

4.5W 3×1.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 410-430-480 LUMEN

34343

6W 3x2W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 530-560-615 LUMEN

34344

6W 6x1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 580-610-680 LUMEN

34345

9W 6×1.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 820-860-960 LUMEN

34346

12W 6x2W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1060-1120-1230 LUMEN

34347

12W 12x1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1160-1230-1360 LUMEN

34348

18W 12×1.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1640-1730-1920 LUMEN

34349

24W 12x2W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2120-2240-2470 LUMEN

34350

18W 18x1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1740-1840-2050 LUMEN

34351

27W 18×1.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2460-2600-2880 LUMEN

34352

36W 18x2W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3180-3360-3700 LUMEN

34353

24W 24x1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2320-2460-2730 LUMEN

34354

36W 24x1.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3280-3470-3840 LUMEN

34355

48W 24x2W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 4240-4490-4940 LUMEN

34356

30W 30x1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2900-3070-3420 LUMEN

34357

45W 30x1.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 4100-4340-4800 LUMEN

34358

60W 30x2W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 5600-5600-6180 LUMEN

45mm

Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led
τεχνολογίας SMD
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Kelvin
με φακούς συμμετρικής δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
και με φακούς ελλειπτικής δέσμης15°x35° , 15°x50°
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
Linear ceiling recessed fitting
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power
Led SMD technology
CRI>80 as Standard
upon request available with CRI>90 or CRI 98+
adjusted on a linear cooling system
for heat management
in 2700-3000-4000 Kelvin color temperature
upon request also available
in 3500-5000-6500 Kelvin
with symmetrical lenses 15°-25°-35°-45°-60°
or with elliptical beam lenses 15°x35°,15°x50°
works with internal/incorporated Led driver
or with remote/external LED driver
On/off , dimmable phase cut/Dali/1-10v

20

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ | LINEAR PROFILE

LINE LIGHT RECESSED 3 DEEP SINGLE

Γραμμικό φωτιστικό φθορισμού
χωνευτό οροφής
εσωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά
με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ/ματ
κατάλληλο για Ι λυχνία Τ5 14-80W
και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή οn/off
διαθέσιμο και dimmable Dali ή 1-10volt
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
και για λυχνίες Τ5 Seamless
Linear ceiling recessed fluorescent luminaire
for indoors use
from die cast aluminum profile
painted with electrostatic powder
with polycarbonate cover satin/mat
suitable for 1 T5 fluorescent lamp T5 14-80W
with incorporated electronic ballast on/off as standard
available also dimmable Dali or 1-10volt
available upon request suitable for T5 Seamless lamps

9695

LUMILUX-FH T5 230-240VOLT | 1x14W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E1 / DRAWING E1

9696

LUMILUX-FH T5 230-240VOLT | 1x21W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E2 / DRAWING E2

9697

LUMILUX-FH T5 230-240VOLT | 1x28W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E3 / DRAWING E3

9698

LUMILUX-FH T5 230-240VOLT | 1x35W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4

9699

LUMILUX-FQ-T5 230-240VOLT | 1x24W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E1 / DRAWING E1

7507

LUMILUX-FQ-T5 230-240VOLT | 1x39W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E2 / DRAWING E2

8099

LUMILUX-FQ-T5 230-240VOLT | 1x54W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E3 / DRAWING E3

8735

LUMILUX-FQ-T5 230-240VOLT | 1x49W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4

7678

LUMILUX-FQ-T5 230-240VOLT | 1x80W G5 / ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4

ΣΧΕΔΙΟ E1 | DRAWING E1

590mm x 102mm

110mm

43

ΣΧΕΔΙΟ E2 | DRAWING E2

890mm x 102mm

110mm

43

ΣΧΕΔΙΟ E3 | DRAWING E3

1190mm x 102mm

110mm

43

ΣΧΕΔΙΟ E4 | DRAWING E4

1490mm x 102mm

110mm

43

MP

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται σε 4,50μ σε ενιαίο σώμα
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Luinaire is offered upon request 4.50m long in one single piece
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lenghts.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR FITTINGS

LED PROFILE MOVE 1 CC

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
κατάλληλο για εσωτερικούς χώρου
από προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με βαθμό στεγανότητας ΙP20
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
τυποποιημένα μήκη 500mm και 1000mm
το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα
μήκη για φωτισμό καμπύλων χώρων

με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 120°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
Τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 75mm
Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 50mm-100mm
τάση τροφοδοσίας 24volt DC
προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
ή κατόπιν παραγγελίας με fis Fast Connection αρσενικά και θηλυκά
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης

6 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 500mm | LED SPACING 75mm

34113

6W | 6x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 540-570-630 LUMEN

34114

9W | 6x1.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 810-870-960 LUMEN

12 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1000mm | LED SPACING 75mm

34115

12W | 12x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1080-1140-1260 LUMEN

34116

18W | 12x1.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1620-1740-1920 LUMEN
IP

20

IP

40

UPON REQUEST

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
suitable for indoors use
IP20 protection standard
IP40 protection upon request
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 and CRI>98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
led spacing 75mm standard
upon request available with led spacing 50mm and 100mm
standard length of fitting 500mm and 1000mm
upon request fitting can be produced up to 2.50m
also short pieces can be offered to accommodate curves
standard CCCT of led 2700K-3000K-4000K
upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
with symmetrical lenses 120°
upon request available with elliptical beam lenses
upon request available with wall washing lenses
works with remote/external LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
input voltage 24Volt DC , for parallel wiring
wired with 1.5m of cable
or upon request with male and female fis fast connection
with brackets at the two sides for capability of movement

90°

LED SPACING
STANDARD
75mm

30mm
14mm

41mm

90°

90°

90°

MP

UPON REQUEST 50mm - 100mm

500-1000mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR FITTINGS

LED PROFILE MOVE 1 CV

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
κατάλληλο για εσωτερικούς χώρου
από προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με βαθμό στεγανότητας ΙP20
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
τυποποιημένα μήκη 500mm και 1000mm
το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα
μήκη για φωτισμό καμπύλων χώρων

με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 120°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
Τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 75mm
Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 50mm-100mm
τάση τροφοδοσίας 24volt DC
προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
ή κατόπιν παραγγελίας με fis Fast Connection αρσενικά και θηλυκά
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης

6 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 500mm | LED SPACING 75mm

34125

6W | 6x1W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 540-570-630 LUMEN

34126

9W | 6x1.5W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 810-870-960 LUMEN

12 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1000mm | LED SPACING 75mm

34127

12W | 12x1W | 24V DC| 2700-3000-4000 KELVIN | 1080-1140-1260 LUMEN

34128

18W | 12x1.5W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1620-1740-1920 LUMEN
IP

20

IP

40

UPON REQUEST

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
suitable for indoors use
IP20 protection standard
IP40 protection upon request
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 and CRI>98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
led spacing 75mm standard
upon request available with led spacing 50mm and 100mm
standard length of fitting 500mm and 1000mm
upon request fitting can be produced up to 2.50m
also short pieces can be offered to accommodate curves
standard CCCT of led 2700K-3000K-4000K
upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
with symmetrical lenses 120°
upon request available with elliptical beam lenses
upon request available with wall washing lenses
works with remote/external LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
input voltage 24Volt DC , for parallel wiring
wired with 1.5m of cable
or upon request with male and female fis fast connection
with brackets at the two sides for capability of movement

90°

LED SPACING
STANDARD
75mm

30mm
14mm

41mm

90°

90°

90°

MP

UPON REQUEST 50mm - 100mm

500-1000mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR FITTINGS

LED PROFILE MOVE 2 CC

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
κατάλληλο για εσωτερικούς χώρου
από προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με βαθμό στεγανότητας ΙP20
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
τυποποιημένα μήκη 500mm και 1000mm
το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα μήκη
για φωτισμό καμπύλων χώρων

με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
Τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 50mm
Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 75mm-100mm
τάση τροφοδοσίας 350mA ή 500mA
προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
ή κατόπιν παραγγελίας με fis Fast Connection αρσενικά και θηλυκά
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης

6 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 500mm | LED SPACING 75mm

34117

6W | 6x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 540-570-630 LUMEN

34118

9W | 6x1.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 810-870-960 LUMEN

12 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1000mm | LED SPACING 75mm

34119

12W | 12x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1080-1140-1260 LUMEN

34120

18W | 12x1.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1620-1740-1920 LUMEN
IP

20

IP

40

UPON REQUEST

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
suitable for indoors use
IP20 protection standard
IP40 protection upon request
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80,CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 and CRI>98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
led spacing 75mm standard
upon request available with led spacing 50mm and 100mm
standard length of fitting 500mm and 1000mm
upon request fitting can be produced up to 2.50m
also short pieces can be offered to accommodate curves
standard CCCT of led 2700K-3000K-4000K
upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
with symmetrical lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
upon request available with wall washing lenses
works with remote/external LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
input voltage 350mA or 500 mA
wired with 1.5m of cable
or upon request with male and female fis fast connection
with brackets at the two sides for capability of movement
90°
30mm

30mm

LED SPACING
STANDARD
75mm

500-1000mm
23mm

50mm

90°
90°

90°

MP

UPON REQUEST 50mm - 100mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR FITTINGS

LED PROFILE MOVE 2 CV

 Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
 κατάλληλο για εσωτερικούς χώρου
 από προφίλ αλουμινίου
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 με βαθμό στεγανότητας ΙP20
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
 τυποποιημένα μήκη 500mm και 1000mm
 το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
 επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα
μήκη για φωτισμό καμπύλων χώρων

 με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
 LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
 σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
 κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
 με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
 κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
 κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
 λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
 On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
 Τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 75mm
 Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 50mm-100mm
 τάση τροφοδοσίας 24volt DC
 προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
 ή κατόπιν παραγγελίας με fis Fast
Connection αρσενικά και θηλυκά

 διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης
για δυνατότητα κίνησης

6 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 500mm | LED SPACING 75mm

34129

6W | 6x1W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 540-570-630 LUMEN

34130

9W | 6x1.5W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 810-870-960 LUMEN

12 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1000mm | LED SPACING 75mm

34131

12W | 12x1W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1080-1140-1260 LUMEN

34132

18W | 12x1.5W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1620-1740-1920 LUMEN
IP

20

IP

40

UPON REQUEST

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
suitable for indoors use
IP20 protection standard
IP40 protection upon request
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 and CRI>98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
led spacing 75mm standard
upon request available with led spacing 50mm and 100mm
standard length of fitting 500mm and 1000mm
upon request fitting can be produced up to 2.50m
also short pieces can be offered to accommodate curves
standard CCCT of led 2700K-3000K-4000K
upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
with symmetrical lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
upon request available with wall washing lenses
works with remote/external LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
input voltage 24Volt DC , for parallel wiring
wired with 1.5m of cable
or upon request with male and female fis fast connection
with brackets at the two sides for capability of movement
90°
30mm

30mm

LED SPACING
STANDARD
75mm

500-1000mm
23mm
50mm

90°
90°

90°

MP

UPON REQUEST 50mm - 100mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR FITTINGS

LED PROFILE MOVE 3 CC

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
κατάλληλο για εσωτερικούς χώρου
από προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με βαθμό στεγανότητας ΙP20
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
τυποποιημένα μήκη 500mm και 1000mm
το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα
μήκη για φωτισμό καμπύλων χώρων

με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
Τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 50mm
Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 75mm-100mm
τάση τροφοδοσίας 350mA ή 500mA
προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
ή κατόπιν παραγγελίας με fis Fast Connection αρσενικά και θηλυκά
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης

6 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 500mm | LED SPACING 75mm

34121

6W | 6x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 540-570-630 LUMEN

34122

9W | 6x1.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 810-870-960 LUMEN

12 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1000mm | LED SPACING 75mm

34123

12W | 12x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1080-1140-1260 LUMEN

34124

18W | 12x1.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1620-1740-1920 LUMEN
IP

20

IP

40

UPON REQUEST

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
suitable for indoors use
IP20 protection standard
IP40 protection upon request
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 and CRI>98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
led spacing 75mm standard
upon request available with led spacing 50mm and 100mm
standard length of fitting 500mm and 1000mm
upon request fitting can be produced up to 2.50m
also short pieces can be offered to accommodate curves
standard CCCT of led 2700K-3000K-4000K
upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
with symmetrical lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
upon request available with wall washing lenses
works with remote/external LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
input voltage 350mA or 500 mA
wired with 1.5m of cable
or upon request with male and female fis fast connection
with brackets at the two sides for capability of movement
90°
30mm

30mm

500-1000mm
23mm

40-50mm

LED SPACING
STANDARD
75mm

90°
90°

90°

MP

UPON REQUEST 50mm - 100mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR FITTINGS

LED PROFILE MOVE 3 CV

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
κατάλληλο για εσωτερικούς χώρου
από προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με βαθμό στεγανότητας ΙP20
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
τυποποιημένα μήκη 500mm και 1000mm
το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα μήκη
για φωτισμό καμπύλων χώρων

με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
Τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 75mm
Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 50mm-100mm
τάση τροφοδοσίας 24volt DC
προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
ή κατόπιν παραγγελίας με fis Fast Connection αρσενικά και θηλυκά
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης

6 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 500mm | LED SPACING 75mm

34133

6W | 6x1W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 540-570-630 LUMEN

34134

9W | 6x1.5W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 810-870-960 LUMEN

12 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1000mm | LED SPACING 75mm

34135

12W | 12x1W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1080-1140-1260 LUMEN

34136

18W | 12x1.5W | 24V DC| 2700-3000-4000 KELVIN | 1620-1740-1920 LUMEN
IP

20

IP

40

UPON REQUEST

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
suitable for indoors use
IP20 protection standard
IP40 protection upon request
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 and CRI>98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
led spacing 75mm standard
upon request available with led spacing 50mm and 100mm
standard length of fitting 500mm and 1000mm
upon request fitting can be produced up to 2.50m
also short pieces can be offered to accommodate curves
standard CCCT of led 2700K-3000K-4000K
upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
with symmetrical lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
upon request available with wall washing lenses
works with remote/external LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
input voltage 24Volt DC , for parallel wiring
wired with 1.5m of cable
or upon request with male and female fis fast connection
with brackets at the two sides for capability of movement

90°
30mm
30mm

500-1000mm
23mm

40-50mm

LED SPACING
STANDARD
75mm

90°
90°

90°

MP

UPON REQUEST 50mm - 100mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR FITTINGS

SHOP LED 3

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
κατάλληλο για εσωτερικούς χώρου
από προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με βαθμό στεγανότητας ΙP20
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα μήκη
για φωτισμό καμπύλων χώρων

6 POWER LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGTH 265mm | LED SPACING 40mm
34141

6W 6x1w | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 540-570-630 LUMEN

34142

9W 6x1.50w | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-810-900 LUMEN

SHOP LED 2

3 POWER LED WITH LENS

με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 40mm
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 50mm-75mm-100mm
τάση τροφοδοσίας 350mA ή 500mA
προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
ή κατόπιν παραγγελίας με fis Fast Connection αρσενικά και θηλυκά
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
suitable for indoors use
IP20 protection standard
IP40 protection upon request
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 and CRI>98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
led spacing 40mm standard
upon request available with led spacing 50mm-75mm-100mm
standard length of fitting 500mm and 1000mm
upon request fitting can be produced up to 2.50m
also short pieces can be offered to accommodate curves
standard CCCT of led 2700K-3000K-4000K
upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
with symmetrical lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
upon request available with wall washing lenses
works with remote/external LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
input voltage 350mA or 500 mA
wired with 1.5m of cable
or upon request with male and female fis fast connection
with brackets at the two sides for capability of movement

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 105mm | LED SPACING 40mm
34139

3W 3x1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 270-285-315 LUMEN

34140

4.5W 3x1.50W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 390-405-450 LUMEN

40mm

SHOP LED 1
50mm

90°

90°

STANDARD
40mm

2 POWER LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGTH 105mm | LED SPACING 40mm
34137

2W 2x1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 180-190-210 LUMEN

34138

3W 2x1.50W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 260-270-300 LUMEN

128

UPON REQUEST
50mm-75mm-100mm
20

40 UPON REQUEST

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
κατάλληλο για εσωτερικούς χώρου
από προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με βαθμό στεγανότητας ΙP20
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR FITTINGS

SHOP LED 41

μήκη για φωτισμό καμπύλων χώρων

με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
Τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 40mm
Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 50mm-75mm-100mm
τάση τροφοδοσίας 350mA ή 500mA
προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
ή κατόπιν παραγγελίας
με fis Fast Connection αρσενικά και θηλυκά

διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης
για δυνατότητα κίνησης

12 POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1000mm | LED SPACING 75mm

34143

12W | 12x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1080-1140-1260 LUMEN

34144

18W | 12x1.5W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1620-1740-1920 LUMEN
IP

20

IP

40

UPON REQUEST

LED SPACING
STANDARD
40mm

40mm

50mm

90°

90°

MP

UPON REQUEST 50mm-75mm-100mm

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
suitable for indoors use
IP20 protection standard
IP40 protection upon request
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90 and CRI>98+
adjusted on a linear cooling system for heat management
led spacing 40mm standard
upon request available with led spacing 50mm-75mm-100mm
standard length of fitting 500mm and 1000mm
upon request fitting can be produced up to 2.50m
also short pieces can be offered to accommodate curves
standard CCCT of led 2700K-3000K-4000K
upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
with symmetrical lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
upon request available with wall washing lenses
works with remote/external LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
input voltage 350mA or 500 mA
wired with 1.5m of cable
or upon request with male and female fis fast connection
with brackets at the two sides for capability of movement

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

SLIM LED PROFILE 8

 Γραμμικό φωτιστικό
 κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή
 ή κρεμαστό
 εσωτερικού χώρου
 από χυτό προφίλ αλουμινίου
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 με προστατευτικό πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ
 πρότυπο μήκος 1000mm
 προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
και σε διαφορετικά μήκη
 με ενσωματωμένη 1 ή 2 σειρές
 ταινίες High Power Led τεχνολογίας SMD
 12volt DC ή 24volt DC
 σε 3000-4000 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
και σε 2700-5000-6000-6500 Κelvin
 επίσης διαθέσιμο με led ταινία κόκκινη-μπλε-πράσινη
-RGB (red-green-blue)
 CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
 λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό

LED STRIP

34300

4.8W/m SMD 3528 60leds/meter 12V DC or 24V DC 300lm-360lm/m

34301

7.2W/m SMD 5050 30leds/meter 12V DC or 24V DC 450lm-540lm/m

34302

9.6W/m SMD 3528 120leds/meter 12V DC or 24V DC 600lm-720lm/m

34303

14.4W/m SMD 5050 60leds/meter 12V DC or 24V DC 900lm-1080lm/m

30304

19.20W/m SMD 3528 12volt DC or 24V DC 1200lm-1440lm/m

34305

3.9W/m 24V DC 510lm/m 6500K (5 years guarantee)

34306

4.3W/m 24V DC 510lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34307

8.1W/m 24V DC 1020lm/m 6500K (5 years guarantee)

34308

8.9W/m 24V DC 1020lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34309

12.5W/m 24V DC 1530lm/m 6500K (5 years guarantee)

34310

13.8W/m 24V DC 1530lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34311

16.2w/m (2×8.1w/m) 24V DC 2040lm/meter 6500K (5 years guarantee)

34312

17.8w/m (2×8.9w/m) 24V DC 2040lm/meter 3000K-4000K (5 years guarantee)

34313

25w/m (2×12.5w/m) 24V DC 3060lm/m 6500K (5 years guarantee)

34314

27.6w/m (2×13.8w/m) 24V DC 3060lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

37mm

1000mm

40

MP

27mm

Linear ceiling mounted or pendant led fitting
Suitable for indoors use
made from extruded anodized aluminum body
painted with electrostartic powder
with frosted/mat polycarbonate diffuser/cover
standard lenght 1000mm
available also in 500mm-1500mm-2000mm-2500mm
-3000mm-3500mm-4000mm length
upon request available in different lenghts
suitable for 1 or 2 lines of High Power Led Stripe
12volt DC ή 24volt DC
available in 3000 & 4000 KELVIN
also available upon request in 2700-5000-6000-65000 Kelvin
in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
works with external power supply (remote driver needed)
with high performance heatsink for best heat management
upon request is available with pre-connected cable

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR PROFILE LED

SLIM LED PROFILE 9

Γραμμικό φωτιστικό
κατάλληλο για τοποθέτηση στην οροφή
ή κρεμαστό
εσωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με προστατευτικό πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ
πρότυπο μήκος 1000mm
προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
και σε διαφορετικά μήκη
με ενσωματωμένη 1 ή 2 σειρές
ταινίες High Power Led τεχνολογίας SMD
12volt DC ή 24volt DC
σε 3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε
2700-5000-6000-6500 Κelvin
επίσης διαθέσιμο με led ταινία κόκκινη-μπλε-πράσινη
-RGB (red-green-blue)
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό

LED STRIP

34315

4.8W/m SMD 3528 60leds/meter 12V DC or 24V DC 300lm-360lm/m

34316

7.2W/m SMD 5050 30leds/meter 12V DC or 24V DC 450lm-540lm/m

34317

9.6W/m SMD 3528 120leds/meter 12V DC or 24V DC 600lm-720lm/m

34318

14.4W/m SMD 5050 60leds/meter 12V DC or 24V DC 900lm-1080lm/m

30319

19.20W/m SMD 3528 12volt DC or 24V DC 1200lm-1440lm/m

34320

3.9W/m 24V DC 510lm/m 6500K (5 years guarantee)

34321

4.3W/m 24V DC 510lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34322

8.1W/m 24V DC 1020lm/m 6500K (5 years guarantee)

34323

8.9W/m 24V DC 1020lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34324

12.5W/m 24V DC 1530lm/m 6500K (5 years guarantee)

34325

13.8W/m 24V DC 1530lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

34326

16.2w/m (2×8.1w/m) 24V DC 2040lm/meter 6500K (5 years guarantee)

34327

17.8w/m (2×8.9w/m) 24V DC 2040lm/meter 3000K-4000K (5 years guarantee)

34328

25w/m (2×12.5w/m) 24V DC 3060lm/m 6500K (5 years guarantee)

34329

27.6w/m (2×13.8w/m) 24V DC 3060lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

37mm

1000mm

40

MP

27mm

Linear ceiling mounted or pendant led fitting
Suitable for indoors use
made from extruded anodized aluminum body
painted with electrostartic powder
with frosted/mat polycarbonate diffuser/cover
standard lenght 1000mm
available also in 500mm-1500mm-2000mm
-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm length
upon request available in different lenghts
suitable for 1 or 2 lines of High Power Led Stripe
12volt DC ή 24volt DC
available in 3000 & 4000 KELVIN
also available upon request in 2700-5000-6000-65000 Kelvin
in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
works with external power supply (remote driver needed)
with high performance heatsink for best heat management
upon request is available with pre-connected cable

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin
warm white 3000 Kelvin
natural white 4000 Kelvin

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | CEILING MOUNTED FITTINGS

FLEXI CEILING 1

Σποτ εξωτερικό οροφής
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά
κατάλληλο για λυχνίες τύπου ΜR16
230-240volt GU10
Ceiling mounted spot
for indoors use
from aluminum
painted with electrostatic powder
suitable for MR16 lamps GU10 230-240V

28532

DICHROIC 230-240V 50W GU10

H 85

28536

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 230-240V 3W-8W | REF 1

H 85

28536

LED LAMP MR16 GU10 220-240V 230-240V 8W-12W | REF 2

85-105mm

mp

60mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

20

H 105

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ LED | INDOOR CEILING MOUNTED LED LUMINAIRES

LIP MIKRO CEILING COB LE

Προβολέας led εσωτερικού χώρου

κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
κατάλληλος για darklight φωτισμό
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off

Ceiling mounted led projector

For indoors use
from die cast aluminum
suitable for darklight effect
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management of led
with incorporated led driver on/off

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

25395

COB LED 3.1W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

25396

COB LED 4.5W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

25397

COB LED 6.5W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

160mm

HIGH EFFICACY

25398

ø82mm

COB LED 7W | 230-240V |2700-3000-4000 KELVIN |645-685-735 LUMEN

80mm

mp

LIP MIKRO CEILING WHITE/GREY

160mm

Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία
IP44-IP54 FRONT PROTECTION κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are availiable with
IP44-IP54 FRONT PROTECTION upon request.

20

LIP MIKRO CEILING WHITE/GOLD

LIP MIKRO CEILING WHITE/BLACK

Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered
Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Trasparent 2. Διάφανο πικέ / Trasparent silkscreen
3. Διάφανο / Mat 4. Retino
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

LIP MIKRO CEILING WHITE

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

Φωτιστικό led εσωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
μεταλλικό
βαμμένο ηλεκτροστατικά
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος
LM70, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη μεσαία-ευρεία ή πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
on/off
κατόπιν παραγγελίας
dimmable trailing edge/phase cut
Ceiling mounted led downlight
for indoors use
from pressed steel
painted with electrostatic process
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM70, CRI>80
upon request, available with CRI>90
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management
on/off as standard
upon request, dimmable phase cut/trailing edge

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΟΡΟΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | INDOORS CEILING MOUNTED LED LUMINAIRES

M1000 AC CL LED

LUMINOUS FLUX | NET LUMEN OUTPUT FROM THE LUMINAIRE
15W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 935-995-1055 LUMEN

25486

15W 220-240V | 3500-5000 KELVIN | 1035-1115 LUMEN

25487

20W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1250-1350-1400 LUMEN

25488

20W 220-240V | 3500-5000 KELVIN | 1375-1485 LUMEN

25489

30W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1875-1995-2110 LUMEN

25490

30W 220-240V | 3500-5000 KELVIN |2060-2230 LUMEN

25491

40W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2495-2655-2825 LUMEN

25492

40W 220-240V | 3500-5000 KELVIN | 2750-2976 LUMEN

4mm

140mm

25485

240mm

23

LED Modules
Ready Line COB

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

MP

Technical notes
• LED built-in module for integration into luminairs
• Mains voltage 230V AC
• Power factor> 0.95
• THD: <20%

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με κιτ ανάρτησης για κρεμαστή τοποθέτηση
Ceiling mounted led projector
for indoors use
from die cast aluminum
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
available also upon request with suspension
kit for pendant installation

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
25405

23W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2170-2265-2350 LUMEN

25406

25.5W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2400-2500-2600 LUMEN

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | CEILING MOUNTED INDOOR LUMINAIRES

TUBE 120 IN CL3

INCREASED EFFICACY

25407

24W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2560-2625-2690 LUMEN

25408

27.5W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2900-2950-3000 LUMEN

4mm

20

CEILING MOUNTED

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

MP

PENDANT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | CEILING MOUNTED FITTINGS FOR INDOORS USE

TUBE INDOOR CEILING 1
Φωτιστικό οροφής
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα πάχους 4mm διάφανο ή ματ
κατάλληλος για λυχνίες metal halide 20W
με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης 15°-25°-40°-60° μοιρών
για φωτισμό καταστημάτων,
βιτρινών, εκθεσιακών χώρων
indoor ceiling mounted fitting
from die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
suitable for metal halide lamps 20W
with incorporated gear
with high performance aluminum reflector 15°-25°-40°-60° degrees
suitable for general lighting in indoor spaces

175mm

Φωτιστικό οροφής
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα

πάχους 4mm διάφανο ή ματ

κατάλληλος για 12 LED τεχνολογίας
SMD 1W 350ma

με φακό 15°-25°-40°-60°
κατάλληλος για COB LED 10W-14W
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής

120mm

απόδοσης 15°-25°-40°-60° μοιρών

ή με LED ENGINE
με ενσωματωμένο led driver
για φωτισμό καταστημάτων,
βιτρινών, εκθεσιακών χώρων

25110

HCI - TC 230V 20W G8,5

25111

HALLOSPOT R111 230/12V 50W G53

Indoor ceiling mounted fitting
from die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
suitable for 12 LED SMD technology
1W 350ma

with lens 15°-25°-40°-60°
suitable for COB LED 10W-14W
with high performance aluminum

12W POWER LED WITH LENS

25112

12X1W 230/240V 350mA WARM WHITE 1150 Lumen

25113

12X1W 230/240V 350mA COOL WHITE 1250 Lumen

reflector 15-25-40-60 degrees

with incorporated led driver
for use at shops, shop windows,
showrooms

25114

OSRAM Preva LED COIN 111 18W 700 mA 24º or 40º

3000-4000 KELVIN

1230-1300 LUMEN

25115

OSRAM Preva LED COIN 111 22.5W 700 mA 24º or 40º

3000-4000 KELVIN

1880-1990 LUMEN

25116

COBLED 10W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN

25117

COBLED 11W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN

25118

COBLED 14W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

1270-1320-1390 LUMEN

40

np

4mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | CEILING MOUNTED FITTINGS FOR INDOORS USE

TUBE INDOOR CEILING 2 FOCUS
Φωτιστικό οροφής
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα πάχους 4mm διάφανο ή ματ
κατάλληλος για λυχνίες metal halide 20-35W
με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης 15°-25°-40°-60° μοιρών
για φωτισμό καταστημάτων, βιτρινών, εκθεσιακών χώρων
indoor ceiling mounted fitting
from die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
suitable for metal halide lamps 20-35W
with incorporated gear
with high performance aluminum reflector 15°-25°-40°-60° degrees
for use at shops, shop windows, showrooms

260mm

100mm
120mm

25094

HCI - TC 230V 20W G8,5

25095

HCI - TC 230V 35W G8,5

Φωτιστικό οροφής
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα

25096

HQI-T 230V 35W G12

κατάλληλος για 12 LED

25097

CDM-R111 230V 35W GX8,5

25098

HALLOSPOT R111 230/12V 75W G53

με φακό 15°-25°-40°-60°
κατάλληλος για COB LED
με ανακλαστήρα αλουμινίου

πάχους 4mm διάφανο ή ματ
τεχνολογίας SMD 1.5W ή 2W

υψηλής απόδοσης 15°-25°-40°-60°
ή με LED ENGINE
με ενσωματωμένο led driver

18W POWER LED WITH LENS

25099
25100

12X1.5W 230/240V 350mA WARM WHITE 1680 Lumen

25101
25102

12X2W 230/240V 700mA WARM WHITE 2125 Lumen

για φωτισμό καταστημάτων,
βιτρινών, εκθεσιακών χώρων

12X1.5W 230/240V 350mA COOL WHITE 1740 Lumen

Indoor ceiling mounted fitting
from die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
suitable for 12 LED SMD

24W POWER LED WITH LENS

25103

technology 1.5W or 2W

with lens 15°-25°-40°-60°
suitable for COB LED
with high performance aluminum

12X2W 230/240V 700mA COOL WHITE 2290 Lumen

OSRAM Preva LED COIN 111 34W 1050mA 24º or 40º 3000 - 4000 KELVIN

17W 500mA

2700-3000-4000 KELVIN

1640-1700-1790 LUMEN

25105

20W 700mA

2700-3000-4000 KELVIN

2210-2290-2420 LUMEN

25106

24W 700mA

2700-3000-4000 KELVIN

2170-2260-2380 LUMEN

25107

25.5W 900mA

2700-3000-4000 KELVIN

2680-2780-2935 LUMEN

reflector 15°-25°-40°-60°
or with LED ENGINE
with incorporated led driver

for use at shops,
shop windows, showrooms

4mm

40

PN

25104

2740-2900 LUMEN

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | MOUNTED FITTINGS

Φωτιστικό οροφής
εσωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα

TUBE MAXI CL 1

πάχους 4mm διάφανο ή ματ

κατάλληλος για λυχνίες

metal halide 20-35-70W

ή για 12 LED τεχνολογίας
SMD 1W ή 1.5W

με φακό 15°-25°-40°-60°
κατάλληλος για COB LED
με ανακλαστήρα αλουμινίου

υψηλής απόδοσης 15°-25°-40°-60°
ή με LED ENGINE
με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης
Metal Halide ή Led Driver

για φωτισμό καταστημάτων,
βιτρινών, εκθεσιακών χώρων

Indoor ceiling mounted fitting
from die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
suitable for metal halide lamps 20-35W
or for 12 LED SMD technology
1W or 1.5W

with lens 15°-25°-40°-60°
suitable for COB LED
with high performance aluminum
reflector 15°-25°-40°-60°
or with LED ENGINE
with incorporated Metal Halide
electronic gear or Led Driver

for use at shops, shop windows,
showrooms

150mm

25078

HCI - TC 230V 20W G8,5

Η = 240mm

25079

HCI - TC 230V 35W G8,5

Η = 240mm

25080

HQI-T 230V 35W G12

Η = 240mm

25081

HCI - TC 230V 70W G8,5

Η = 240mm

25082

HQI-T 230V 70W G12

Η = 240mm

25083
0000

HQI - TC 230V 70W Rx7s

Η = 240mm

Η

25084

OSRAM Preva LED COIN 111 18W 700 mA 24º or 40º
3000-4000 KELVIN 1230-1300 LUMEN H=200mm

25085

OSRAM Preva LED COIN 111 22.5W 700 mA 24º or 40º
3000-4000 KELVIN 1880-1990 LUMEN H=200mm

25086

OSRAM Preva LED COIN 111 34W 1050mA 24º or 40º
3000-4000 KELVIN 2740-2900 LUMEN H=200mm

25087

COB LED 16W 500mA

3000-4000 KELVIN

2400-1510 LUMEN

Η = 200mm

25088

COB LED 21W 600mA

3000-4000 KELVIN

2800-2800 LUMEN

Η = 240mm

25089

COB LED 24W 700mA

3000-4000 KELVIN

2780-3400 LUMEN

Η = 240mm

12W POWER LED WITH LENS

25090
25091

12X1W 230/240V 350mA WARM WHITE 1150Lumen

H= 200mm

12X1W 230/240V 350mA COOL WHITE 1250Lumen

H= 200mm
Also available in
2700 Kelvin upon request

18W POWER LED WITH LENS
12X1.5W 230/240V 500mA WARM WHITE 1680 Lumen

H= 240mm

12X1.5W 230/240V 500mA COOL WHITE 1740 Lumen

H= 240mm

4mm

40

mp

25092
25093

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με κιτ ανάρτησης για κρεμαστή τοποθέτηση
Ceiling mounted led projector
for indoors use
from die cast aluminum
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
available also upon request with suspension
kit for pendant installation

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
25409

11W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1035-1085-1130 LUMEN

25410

12W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1145-1195-1245 LUMEN

25411

16W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN |1420-1490-1550 LUMEN

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | CEILING MOUNTED INDOOR LUMINAIRES

TUBE 120 IN CL 4

INCREASED EFFICACY

25412

14W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1410-1480-1535 LUMEN

25413

16W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1670-1750-1810 LUMEN

25414

17W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1880-1925-1970 LUMEN
4mm

20

CEILING MOUNTED

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

MP

PENDANT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | CEILING MOUNTED FITTINGS

SPOTY FIXED GLASS

Φωτιστικό οροφής
εσωτερικού χώρου
ή στεγασμένων εξωτερικών χώρων
χυτό αλουμίνιο
με υάλινο προφυλακτήρα

tempered πάχους 4mm διάφανο ή ματ

κατάλληλο για λαμπτήρες Dichroic

ή Power Led MR16 GU10 230-240V

για φωτισμό καταστημάτων,
γραφείων και οικιών

Ceiling fitting
for indoor use
or sheltered external areas
die cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
transparent or mat

suitable for Dichroic lamps

or Power Led MR16 GU10 230-240V

suitable for use at shops,
houses and showrooms

50mm

58mm

*
25176

25177

DICHROIC 230V 50W GU 10 /
LED LAMP 230V GU10
3W-4W-5W-6,5W

Η=95mm

50mm

*

LED LAMP 230V GU10
230V 7-10W GU10

**

4mm

85mm

Η=120mm

**

43

95mm
95mm

MP

95mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

SELF-AUTO DIMMING

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
LENS 15 | NET LUMEN OUTPUT FROM THE FITTING

29310

COB LED 11.0W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1065-1105-1132 LUMEN

29311

COB LED 16.0W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1421-1492-1552 LUMEN

29312

COB LED 20.0W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1511-1743-1845 LUMEN

29315

COB LED 23.0W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1886-1980-2059 LUMEN

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ενσωματωμένο AUTOFOCUS FRESNEL LENS
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter
με data bus επιλογή
Indoor track mounted Led spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 3500-5000-6500 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with AUTOFOCUS FRESNEL LENS
with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die cast aluminum
base for ceiling mounting
upon request available with multiAdapter
with data bus option
NARROW BEAM

MEDIUM BEAM

WIDE BEAM

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΡΑΓΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | PROJECTORS FOR INDOORUSE / TRACK LIGHTS

AUTOFOCUS SELF DIM TR LED 1

EXTRA WIDE BEAM

LENS 17 | NET LUMEN OUTPUT FROM THE FITTING

29313

COB LED 19.6W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1924-2014-2093 LUMEN

29314

COB LED 22.6W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2171-2269-2359 LUMEN

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>90
LENS 15 | NET LUMEN OUTPUT FROM THE FITTING

29316

COB LED 11.0W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 960-995-1015 LUMEN

29317

COB LED 16.0W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1250-1340-1395 LUMEN

29318

COB LED 20.0W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1360-1570-11660 LUMEN

29321

COB LED 23.0W | 230-240V 2700-3000-4000 KELVIN | 1953-2042-2123 LUMEN

LENS 17 | NET LUMEN OUTPUT FROM THE FITTING

29319

COB LED 19.6W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1700-1780-1853 LUMEN

29320

COB LED 22.6W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1730-1812-1883 LUMEN

MP

20

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΡΑΓΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | PROJECTORS FOR INDOOR USE / TRACK LIGHTS

FLEXI COB LED FOCUS

Προβολέας εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα

HONEYCOMB LOUVRE

tempered διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος με οριζόντια
και κάθετη κίνηση
με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή 12V 60W
με ενσωματωμένο led driver
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ανακλαστήρα αλουμινίου
με 15˚-25˚-40˚-60˚
σε χρώμα Warm WhiteNeutral White-Cool White
κατάλληλος για τοποθέτηση
σε τριφασική ράγα
Κατάλληλος για φωτισμό έργων τέχνης και ραφιών

Decorative projector for indoors use
from die cast aluminum
adjustable with horizontal and vertical movement
with electronic transformer 12V 60W
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated led driver
with 1 COB LED power
with aluminum reflector 15˚-25˚-40˚-60˚
in Warm White-Neutral White-Cool White
for three phase track
for use at shops, shop windows, showrooms
Suitable for galleries and retail spaces

ACCESSORY

195mm

270mm
Ø57mm
127mm

Ø40mm

90º

90º

355º

4mm

FLEXI COB LED CROSS

29126

DICHROIC
230/12V 50W GU 5.3

29127

6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

488-524-580 LUMEN*

29128

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-825 LUMEN*

29129

9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

Προβολέας εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm

περιστρεφόμενος με οριζόντια
και κάθετη κίνηση

με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή 12V 60W
με ενσωματωμένο led driver
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ανακλαστήρα αλουμινίου με 15˚-25˚-40˚-60˚
σε χρώμα Warm White-Neutral White-Cool White
κατάλληλος για τοποθέτηση
σε τριφασική ράγα

Κατάλληλος για φωτισμό έργων τέχνης και ραφιών
Decorative projector for indoors use
from die cast aluminum
adjustable with horizontal
and vertical movement

with electronic transformer 12V 60W
with tempered glass transparent
or mat 4mm thick

with incorporated led driver
with 1 COB LED power
with aluminum reflector 15˚-25˚-40˚-60˚
in Warm White-Neutral White-Cool White
for three phase track
Suitable for galleries and retail spaces

90º

90º

355º

MP

4mm

warm white 3000 Kelvin

195mm
Ø57mm

120mm

29130

DICHROIC
230/12V 50W GU 5.3

29131

6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN

488-524-580 LUMEN*

29132

7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

680-720-825 LUMEN*

29133

9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN

940-975-1030 LUMEN*

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

270mm

natural white 4000 Kelvin

Ø53mm

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση
αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με multiAdapter με data bus επιλογή

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
9984

COB LED 6W |230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

9985

COB LED 7W | 230-240V/200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

9986

COB LED 9.5W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

9987

COB LED 11W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

4mm

ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ ΜΕ LED | TRACK SPOT LIGHTS WITH COB LED

MINI TUBE BOX 16 COB LED

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 3500-5000-6500 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die
cast aluminum base for ceiling mounting
upon request available with multiAdapter
with data bus option

MP

20

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με multiAdapter με data bus επιλογή

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
9992

COB LED 6W |230-240V/350mA |2700-3000-4000 KELVIN | 545-585-605 LUMEN

9993

COB LED 7W | 230-240V/200mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

9994

COB LED 9.5W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

9995

COB LED 11W |230-240V/350mA| 2700-3000-4000 KELVIN |1075-1145-1200 LUMEN

4mm

ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ ΜΕ LED | TRACK SPOT LIGHTS WITH COB LED

MINI TUBE BOX 17 COB LED

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 3500-5000-6500 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with
die cast aluminum base for ceiling mounting
upon request available with multiAdapter
with data bus option

MP

20

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με multiAdapter με data bus επιλογή

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
29169

COB LED 9.5W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 860-900-960 LUMEN

29170

COB LED 11.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1075-1145-1200 LUMEN

29171

COB LED 12.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

29172

COB LED 12.75W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1000-1050-1075 LUMEN

29173

COB LED 16.0W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1470-1570-1640 LUMEN

29174

COB LED 17.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN

29175

COB LED 21.0W | 600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

20

MP

4mm

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 3500-5000-6500 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die cast aluminum
base for ceiling mounting
upon request available with multiAdapter
with data bus option

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ RAGAS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | PROJECTORS FOR INDOORUSE / TRACK LIGHTS

MINI TUBE BOX 21

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Interior | Spotlights / Tracklights | LED

Description

Indoor track mounted LED s potlight
from die cas t aluminum
Painted with electros tatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glas s trans parent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heats ink for bes t heat management
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phas e adaptor
upon reques t available with die cas t aluminum bas e for ceiling mounting
upon reques t available with multiAdapter with data bus option

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Προβολέας
εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
περιστρεφόμενος με οριζόντια

Projector
for indoors use
from die cast aluminum
adjustable with horizontal

με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό led driver
με ενσωματωμένο ENGINE MODULE
σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
για τοποθέτηση σε τριφασική ράγα
για φωτισμό καταστημάτων,

with incorporated electronic led driver
with incorporated ENGINE MODULE
in warm white-neutral white-cool white
suitable for three phase track
for use at shops,

και κάθετη κίνηση

βιτρινών, εκθεσιακών, χώρων.

and vertical movement

shopwindows, showrooms.

210mm

29134

OSRAM Preva LED COIN 111 G1 18W 700mA 24º or 40º

3000Κ - 4000Κ

1230 - 1300 LUMEN

29135

OSRAM Preva LED COIN 111 G1 22.5W 700mA 24º or 40º

3000Κ - 4000Κ

1880 - 1990 LUMEN

29136

OSRAM Preva LED COIN 111 G1 34W 1050mA 24º or 40º

3000Κ - 4000Κ

2740 - 2900 LUMEN

60mm

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΡΑΓΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | PROJECTORS FOR INDOOR USE / TRACK LIGHTS

PREVALED TRACK 1

Ø120mm

PREVALED TRACK 2

Προβολέας
εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
περιστρεφόμενος με οριζόντια

Projector
for indoors use
from die cast aluminum
adjustable with horizontal

με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό led driver
με ενσωματωμένο ENGINE MODULE
σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
για τοποθέτηση σε τριφασική ράγα
για φωτισμό καταστημάτων,

with incorporated electronic led driver
with incorporated ENGINE MODULE
in warm white-neutral white-cool white
suitable for three phase track
for use at shops,

και κάθετη κίνηση

βιτρινών, εκθεσιακών, χώρων.

and vertical movement

shopwindows, showrooms.

180mm 210mm
OSRAM Preva LED COIN 111 G1 18W 700mA 24º or 40º

3000Κ - 4000Κ

1230 - 1300 LUMEN

29138

OSRAM Preva LED COIN 111 G1 22.5W 700mA 24º or 40º

3000Κ - 4000Κ

1880 - 1990 LUMEN

29139

OSRAM Preva LED COIN 111 G1 34W 1050mA 24º or 40º

3000Κ - 4000Κ

2740 - 2900 LUMEN

140mm

Ø120mm
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

MP

29137

 Indoor track mounted LED spotlight
 from die cast aluminum
 painted with electrostatic powder
 rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
 with tempered glass transparent or mat 4mm thick
 with incorporated 1 AC COB LED with CRI80
 on-off as standard
 upon requaest dimmable phase- cut
 upon request available with CRI90
 in 2700-3000-4000Κelvin
 upon request available in 3500-5000 kelvin
 with high performance aluminum reflector
 available with narrow-medium-wide-extra wide beam
 with incorporated three phase adaptor
 upon request available
 with die cast aluminum base for ceiling mounting

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

29354

20W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1560-1660-1760 LUMEN

29355

30W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2200-2365-2500 LUMEN

4mm

20

150 mm

50mm

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΡΑΓΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | PROJECTORS FOR INDOOR USE / TRACK LIGHTS

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα
tempered διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος , CRI80
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και με CRI90
κατόπιν παραγγελίας dimmable Phase Cut
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμό και σε 3500-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή

TUBE 105 TR LED 7

102mm

Ø123mm
Ø105mm

40mm

MP

Accessories
upon request

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανό
ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου
για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter
με data bus επιλογή

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
29182

12.5W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 980- 1050-1100 LUMEN

29183

18.0W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1580-1620-1660 LUMEN

29184

21.0W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1820-1860-1880 LUMEN

20

MP

4mm

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in3500-5000-6500 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available
with die cast aluminum base for ceiling mounting
upon request available with multiAdapter
with data bus option

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΡΑΓΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | PROJECTORS FOR INDOORUSE / TRACK LIGHTS

TUBE 82 TRACK COB LED 1

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου
για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter
με data bus επιλογή

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
29185

12.0W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1150- 1200-1250 LUMEN

20

MP

4mm

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 3500-5000-6500 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die cast
aluminum base for ceiling mounting
upon request available with multiAdapter
with data bus option

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΡΑΓΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | PROJECTORS FOR INDOORUSE / TRACK LIGHTS

TUBE 82 TRACK COB LED 2

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανό
ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος
2700-3000-3500-4000-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου
για τοποθέτηση σε οροφή
Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
Painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-3500-4000-5000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die cast aluminum
base for ceiling mounting

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΡΑΓΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | PROJECTORS FOR INDOORUSE / TRACK LIGHTS

TUBE 82 TRACK COB LED 3.1

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
29235

10W 220-240V | 640-675-710 LUMEN | 2700-3000-4000 KELVIN

29236

10W 220-240V | 690-750 LUMEN | 3500-5000 KELVIN

29237

15W 220-240V | 990-1050-1120 LUMEN | 2700-3000-4000 KELVIN

29238

15W 220-240V | 1095-1180 LUMEN | 3500-5000 KELVIN

20

MP

4mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος
2700-3000-3500-4000-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-3500-4000-5000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die
cast aluminum base for ceiling mounting
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TUBE 82 TRACK COB LED 3

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
29378

20W 230-240V AC | 2700 KELVIN | 1560 LUMEN

29187

20W 230-240V AC | 3000 KELVIN | 1660 LUMEN

29188

20W 230-240V AC | 3500 KELVIN | 1720 LUMEN

29189

20W 230-240V AC | 4000 KELVIN | 1760 LUMEN

29190

20W 230-240V AC | 5000 KELVIN | 1860 LUMEN

20

MP

4mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος
2700-3000-3500-4000-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-3500-4000-5000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die cast
aluminum base for ceiling mounting
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TUBE 82 TRACK COB LED 4

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
29191

20W 230-240V AC | 2700 KELVIN | 1560 LUMEN

29192

20W 230-240V AC | 3000 KELVIN | 1660 LUMEN

29193

20W 230-240V AC | 3500 KELVIN | 1720 LUMEN

29194

20W 230-240V AC | 4000 KELVIN | 1760 LUMEN

29195

20W 230-240V AC | 5000 KELVIN | 1860 LUMEN

20

MP

4mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση
αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter
με data bus επιλογή

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
29196

COB LED 12W |230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN

29197

COB LED 17.5W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN |1665-1765-1860 LUMEN

29198

COB LED 21W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

29199

COB LED 25W | 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN

20

MP

4mm

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance
heatsink for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 3500-5000-6500 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-mediumwide-extra wide beam
with incorporated led driver On/off,as standard
upon request avaialble
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die cast aluminum
base for ceiling mounting
upon request available with multiAdapter
with data bus option
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TUBE 82 TRACK COB LED 5

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
Painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra
wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with
die cast aluminum base for ceiling mounting
upon request available with multiAdapter
with data bus option

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
29149

COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN L=120mm

29150

COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN L=125mm

29151

COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN L=130mm

29152

COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN L=135mm

29153

COB LED 28.0W 800mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2850 LUMEN L=140mm

29154

COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN L=150mm
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Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355°
και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και
σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με
βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με multiAdapter με data bus επιλογή

TUBE COB LED TRACK 7

150mm
L
4mm

20

MP

120mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου για
τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter
με data bus επιλογή

COB LED

29000

17W 230-240v/700ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1550-1650-1750 LUMEN

29001

21W 230-240v/600ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1850-1950-2050 LUMEN

COB LED INCREASED EFFICACY

29002

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
 CRI>80
 upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 in 2700-3000-4000 Κelvin
 upon request in 3500-5000-6500 Κelvin
 with high performance aluminum reflector
 available with narrow-medium-wide-extra wide beam
 with incorporated three phase adaptor
 upon request available with die cast aluminum base
for ceiling mounting
 upon request available with multiAdapter
with data bus option
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TUBE MAXI COB LED 1

23W | 230-240v/700ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 2300-2400-2550 LUMEN

OSMAR PREVA LED COIN 111

9996

18W 230-240v/700ma | 3000-4000 KELVIN | 1230-1300 LUMEN | 24°-40°

9997

22.50W 230-240v/700ma | 3000-4000 KELVIN | 1880-1990 LUMEN | 24°-40°

9998

34W 230-240v/1050ma | 3000-4000 KELVIN | 2740-2900 LUMEN | 24°-40°
POWER LED WITH LENS 15°-25°-35°-45°-60° LENS
24W 12x2W| 230-240V/700ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 2000-2150-2300 LUMEN

Ø150 x 250mm

4mm

20

250mm
150mm

183

29003

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προβολέας εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
κατάλληλος για λυχνίες metal halide 20w-35w-50w-70w
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με multiAdapter με data bus επιλογή
Track mounted projector
for indoors use
from die cast aluminum
painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
suitable for metal halide lamps 20w-35w-50w-70w
with incorporated electronic metal halide gear
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available
with die cast aluminum base for ceiling mounting
or with multiAdapter with data bus option

29004

HCI - TC 230V 20W G8.5

29005

HCI - TC 230V 35W G8.5

29006

HCI - TC 230V 35W G12

29007

HQI - T 230V 50W G8.5

29008

HCI - TC 230V 50W G12

29009

HQI - T 230V 70W G8.5

29010

HCI - TC 230V 70W G12

29011

HQI - TC 230V 70W Rx7s
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TUBE MAXI HQI 1

250mm
150mm

4mm

20

183

Ø150 x 250mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Interior | Spotlights / Tracklights | LED

Description

Indoor track mounted LED s potlight
from die cas t aluminum
Painted with electros tatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glas s trans parent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heats ink for bes t heat management
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phas e adaptor
upon reques t available with die cas t aluminum bas e for ceiling mounting
upon reques t available with multiAdapter with data bus option

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Interior | Spotlights / Tracklights | LED

Description

Indoor track mounted LED s potlight
from die cas t aluminum
Painted with electros tatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glas s trans parent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heats ink for bes t heat management
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phas e adaptor
upon reques t available with die cas t aluminum bas e for ceiling mounting
upon reques t available with multiAdapter with data bus option

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Interior | Spotlights / Tracklights | LED

Description

Indoor track mounted LED s potlight
from die cas t aluminum
Painted with electros tatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glas s trans parent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heats ink for bes t heat management
LM80, CRI>80
upon reques t available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon reques t in 2800-3500-5000-6000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phas e adaptor
upon reques t available with die cas t aluminum bas e for ceiling mounting
upon reques t available with multiAdapter with data bus option

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors
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TUBE 105 TR LED 2
Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανό
ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου
για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter
με data bus επιλογή
Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
Painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink for
best heat management
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die cast
aluminum base for ceiling mounting
upon request available
with multiAdapter with data bus option

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

29280

COB LED 12.0W 220-240V

29281

2700 - 3000 - 4000 KELVIN

1200 -1270 -1340 LUMEN

COB LED 17.5W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

1665 -1765 -1860 LUMEN

29282

COB LED 21.0W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

1960 -2080 -2190 LUMEN

29283

COB LED 25.0W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

2240 -2380 -2500 LUMEN

29284

COB LED 28.0W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

2680 -2780 -2850 LUMEN

29285

COB LED 32.0W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

2772 -3080 -3225 LUMEN

4mm

20

200mm

156mm

123mm

Ø105mm

93mm

MP

50mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin
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Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για
την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου
για τοποθέτηση σε οροφή
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter
με data bus επιλογή

TUBE 105 TR LED 3

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

29286

COB LED 12.0W 220-240V

29287

2700 - 3000 - 4000 KELVIN

1200 -1270 -1340 LUMEN

COB LED 17.5W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

1665 -1765 -1860 LUMEN

29288

COB LED 21.0W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

1960 -2080 -2190 LUMEN

29289

COB LED 25.0W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

2240 -2380 -2500 LUMEN

29290

COB LED 28.0W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

2680 -2780 -2850 LUMEN

29291

COB LED 32.0W

220-240V 2700 - 3000 - 4000 KELVIN

2772 -3080 -3225 LUMEN

4mm

47mm

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
Painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink for
best heat management
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Κelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Κelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available with die cast aluminum base
for ceiling mounting
upon request available with multiAdapter
with data bus option

20

160mm
85mm

150mm
240mm

123mm

MP

Ø105mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin
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Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος , CRI80
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμό και σε 3500-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή

TUBE 105 TR LED 4

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
Painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 AC COB LED with CRI80
in 2700-3000-4000Κelvin
upon request available in 3500-5000 kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available
with die cast aluminum base for ceiling mounting

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

29292

20W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1560-1660-1760 LUMEN

29293

30W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2200-2365-2500 LUMEN

4mm

20

245mm

158mm

Ø123mm

MP

Ø105mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΡΑΓΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | PROJECTORS FOR INDOOR USE / TRACK LIGHTS

Προβολέας led εσωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα tempered Z
διάφανό ή ματ πάχους 4mm
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος , CRI80
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμό και σε 3500-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή

TUBE 105 TR LED 5

Indoor track mounted LED spotlight
from die cast aluminum
Painted with electrostatic powder
rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
with tempered glass transparent or mat 4mm thick
with incorporated 1 AC COB LED with CRI80
in 2700-3000-4000Κelvin
upon request available in 3500-5000 kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated three phase adaptor
upon request available
with die cast aluminum base for ceiling mounting

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

29294

20W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1560-1660-1760 LUMEN

29295

30W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2200-2365-2500 LUMEN

4mm

20

100mm
240mm

123mm

MP

Ø105mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin
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STAIRLED PICCO P
Φωτιστικό χωνευτό επίτοιχο
εσωτερικού χώρου
κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση
σε τοίχο από γυψοσανίδα

ή σε τοίχο από μπετό με συνοδευτική βάση αλουμινίου
µε σώµα αλουµινίου
βαµµένο µε πολυεστερική ηλεκτροστατική
βαφή σε χρώµα λευκό

με στεφάνι ανοξείδωτο INOX πάχους 3mm
με ίσιες προστατευτικές- αντιθαμβωτικές γρίλιες
µε υάλινο προφυλακτήρα tempered µατ πάχους 4mm
με ενσωματωμένο Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
ή με ενσωματωμένο Linear Cob led
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

σε θερμοκρασίας χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6000-6500 Κelvin
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
λειτουργεί με ή χωρίς ενσωματωμένο LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, σκαλοπατιών
Decorative recessed fitting
for indoors use
suitable for placement into wall from false ceiling
or into concrete wall by using an aluminum
supporting wall base

27324

HALOPIN G9 230-240V 25W

27325

LED PIN G9 230-240V 1-4W

with aluminum body
painted with polyester electrostatic
powder in white color

POWER LED

27326
27327

1W 1x1W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-90 LUMEN
2W 2x1W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-180 LUMEN
LINEAR COB LED

27328

1W 1x1W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-90 LUMEN

27329

2W 1x2W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-180 LUMEN

27330

3W 1x3W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 240-255-270 LUMEN

INOX stainless steel frame 3mm thick
with protective and anti glare grilles
with tempered glass mat 4mm thick
with incorporated POWER LED SMD technology
with high performance heatsink
for best heat management

CRI>80, upon request available with CRI>90
in 2700-3000-4000 KELVIN
also available upon request in 5000-6000-6500 Kelvin
available with or without incorporated led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
suitable for lighting corridors and walk steps
ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ
WALL CONCRETE RECESSED
111x57mm

POWER LED

27331

1W 1x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-90 LUMEN

27332

2W 2x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-180 LUMEN

67mm

57mm

65mm

LINEAR COB LED

27333

1W 1x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-90 LUMEN

27334

2W 1x2W 350mA |2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-180 LUMEN

27335

3W 1x3W 350mA |2700-3000-4000 KELVIN | 240-255-270 LUMEN

67mm
ΧΩΝΕΥΤΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΦΑΛΣΕ CEILING RECESSED
103x54mm

40

65mm

65mm

mp

ΙΝΟΧ

65mm

120mm
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*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

65mm

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί
να βαφτεί με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή.
Upon request the above. fitting is painted
with polyester electrostatic powder.
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STAIRLED PICCO
Φωτιστικό χωνευτό επίτοιχο
εσωτερικού χώρου
κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση
σε τοίχο από γυψοσανίδα

ή σε τοίχο από μπετό με συνοδευτική
βάση αλουμινίου

µε σώµα αλουµινίου
βαµµένο µε πολυεστερική

ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα λευκό

με στεφάνι ανοξείδωτο INOX πάχους 3mm
µε υάλινο προφυλακτήρα tempered µατ πάχους 4mm
με ενσωματωμένο Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
ή με ενσωματωμένο Linear Cob led
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

σε θερμοκρασίας χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6000-6500 Κelvin
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
λειτουργεί με ή χωρίς ενσωματωμένο LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων , σκαλοπατιών
Decorative recessed fitting
for indoors use
suitable for placement into wall from false ceiling
or into concrete wall by using
an aluminum supporting wall base

27336

HALOPIN G9 230-240V 25W

27337

LED PIN G9 230-240V 1-4W

with aluminum body
painted with polyester electrostatic
powder in white color

INOX stainless steel frame 3mm thick
with tempered glass mat 4mm thick
with incorporated POWER LED SMD technology
with high performance heatsink

POWER LED

27338

1W 1x1W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-90 LUMEN

27339

2W 2x1W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-180 LUMEN
LINEAR COB LED

27340

1W 1x1W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-90 LUMEN

27341

2W 1x2W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-180 LUMEN

27342

3W 1x3W 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 240-255-270 LUMEN

for best heat management

CRI>80, upon request available with CRI>90
in 2700-3000-4000 KELVIN
also available upon request in 5000-6000-6500 Kelvin
available with or without incorporated led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
suitable for lighting corridors and walk steps

ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ
WALL CONCRETE RECESSED
111x57mm

POWER LED

27343

1W 1x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-90 LUMEN

27344

2W 2x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-180 LUMEN

67mm

57mm

65mm

LINEAR COB LED

27345

1W 1x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-90 LUMEN

27346

2W 1x2W 350mA |2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-180 LUMEN

27347

3W 1x3W 350mA |2700-3000-4000 KELVIN | 240-255-270 LUMEN

67mm
ΧΩΝΕΥΤΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΦΑΛΣΕ CEILING RECESSED
103x54mm

40

65mm

65mm

mp

ΙΝΟΧ

65mm

120mm

31

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιµο
LED technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin

65mm

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί
να βαφτεί με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή.
Upon request the above. fitting is painted
with polyester electrostatic powder.

