


Projektować doskonale.

Tworzyć spójnie.

Oferować wszechstronnie.

Trafiać precyzyjnie.



elegante
system LED



IP40, 
IP44/IP20, 
IP44/IP40

Amax.
2400 lm

Elegante System LED to kompletne rozwiązanie do tworzenia zróżnicowanych, 

podtynkowych l ini i świetlnych. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetl-

nych i nowoczesnego efektu dekoracyjnego. Układ optyczny zaprojektowany 

został z zastosowaniem opalizowanej przesłony o wysokiej przepuszczalności         

i równomiernym rozsyle światła. Dostępne łączniki systemowe pozwalają na pro-

jektowanie l ini i w rożnych konfiguracjach (T, X, L). Cechą szczególną opraw do 

łączenia w linie jest estetyczny klosz bez łączeń do długości maks. 25m. W skład 

rodziny wchodzą również oprawy indywidualne. Elegante doskonale sprawdzi się 

jako dyskretne, a przy tym efektywne oświetlenie podstawowe. 

 ˅ Moc oprawy [W]: 16/8; 30/15

 ˅ Strumień świetlny oprawy [lm]: 700 - 2400

 ˅ Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000

 ˅ Sposób montażu: podtynkowy

 ˅ Materiał korpusu oprawy: aluminium

 ˅ Materiał klosza: PC

 ˅ Rodzaj klosza: OPAL

 ˅ Wymiary (W/S/Z) [mm]: 1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 

562/90/65; 575/52/66; 580/580/65

 ˅ Opcje: DIMM DALI

max.
85 lm/W

 ˇ Możliwosć tworzenia linii świetlnych

 ˇ Wysokie parametry świetlne

 ˇ Brak ramki

 ˇ Nowoczesny efekt dekoracyjny

 ˇ Wąski profil

 ˇ Klosz bez łączeń

elegante
system LED



Wizualizacje możliwych konfiguracji oprawy Elegante System LED



piatto
610 Z LED



piatto
610 Z LED

 ˇ Eleganckie wzornictwo

 ˇ Minimalistyczny klosz

 ˇ Wysoka jakość światła

 ˇ Oświetla dużą powierzchnię

IP20 Amax.
3500 lm

Oprawa wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie         

w różnorodnych aranżacjach. Ozdobne aluminiowe klosze dostępne standardowo 

w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreślą charakter każdego 

wnętrza, tworząc mocny akcent dekoracyjny. Korpus występuje w atrakcyjnych 

kolorach: biało-złotym, czarno-srebrnym i czarno-złotym. Możliwość montażu na-

tynkowego oraz zwieszanego pozwala na różnorodne zastosowania, zintegrowa-

ny energooszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długo-

trwałe, bezawaryjne użytkowanie. 

 ˅ Moc oprawy [W]: 32; 50

 ˅ Strumień świetlny oprawy [lm]: 2090 - 3500

 ˅ Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000

 ˅ Sposób montażu: zwieszany, natynkowy

 ˅ Materiał korpusu oprawy: aluminium

 ˅ Materiał klosza: HIPS

 ˅ Rodzaj klosza: OPAL

 ˅ Wymiary (W/S/Z) [mm]: ø610/150; ø610/150/1500

 ˅ Opcje: RCR, DIMM DALI

max.
68 lm/W



piatto
340 Z LED



piatto
340 Z LED

 ˇ Eleganckie wzornictwo

 ˇ Minimalistyczny klosz

 ˇ Wysoka jakość światła

 ˇ Wyważone rozmiary

IP20 Amax.
560lm

Oprawa wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie     

w różnorodnych aranżacjach. Ozdobny, aluminiowy klosz dostępny standardowo  

w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreśl i charakter każdego 

wnętrza, tworząc mocny akcent dekoracyjny. Korpus występuje w atrakcyjnych 

kolorach: biało-złotym, czarno-srebrnym i czarno-złotym. Zintegrowany, energo-

oszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bez-

awaryjne użytkowanie. 

 ˅ Moc oprawy [W]: 9

 ˅ Strumień świetlny oprawy [lm]: 520 - 560

 ˅ Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000

 ˅ Sposób montażu: zwieszany

 ˅ Materiał korpusu oprawy: aluminium

 ˅ Materiał klosza: PC

 ˅ Rodzaj klosza: OPAL

 ˅ Wymiary (W/S/Z) [mm]: ø340/280/1500

max.
60 lm/W



swing
LED



swing
LED

 ˇ Bezramkowy montaż

 ˇ Regulacja kąta świecenia

 ˇ Różne rozsyły światła

 ˇ Dostępne różnorodne kolory obudowy

 ˇ Estetyczne i nietuzinkowe wzornictwo

 ˇ Doskonałe parametry świetlne

IP40 Amax.
2300lm

Podtynkowa, bezramkowa oprawa typu downlight  dzięki nowoczesnemu i ele-

ganckiemu wyglądowi idealnie sprawdzi się w galeriach, salonach sprzedażowych 

oraz oświetleniu rezydencjonalnym. Wyposażona została w nowoczesne i energo-

oszczędne źródła światła COB LED zapewniające  długi czas wydajnej i bezawaryj-

nej pracy. Możliwość regulacji kierunku strumienia światła, wybór z 3 dostępnych 

kątów rozsyłu oraz 3 dostępne moce sprawiają, że oprawa ta znajduje wiele 

zastosowań zarówno jako oświetlenie podstawowe, jak również akcentujące. 

Dostępna praktycznie nieograniczona gama kolorystyczna oprawy pozwala na 

wykreowanie indywidualnego charakteru wnętrza.

 ˅ Moc oprawy [W]: 15; 20; 25

 ˅ Strumień świetlny oprawy [lm]: 950 - 2300

 ˅ Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000

 ˅ Sposób montażu: podtynkowy

 ˅ Materiał korpusu oprawy: blacha, tworzywo sztuczne, aluminium

 ˅ Materiał klosza: PC

 ˅ Rodzaj klosza: OPAL, PRM

 ˅ Wymiary (Ś/W) [mm]: ø178/163;

 ˅ Opcje: DIMM DALI

 ˅ Kąt rozsyłu: 250, 650, 590/320

max.
100 lm/W



coria
LED



coria
LED

 ˇ Wiele dostępnych wymiarów

 ˇ Różne sposoby montażu (zwieszany, natynkowy, 

podtynkowy)

 ˇ Komfortowe, miękkie światło

 ˇ Wysokie walory estetyczne

 ˇ Doskonałe parametry świetlne

IP20,
IP40,IP44 A+, Amax.

11050lm

Coria  to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się kla-

sycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest klasa energetyczna A+ oraz 

uniwersalność zastosowań. Zaprojektowana została do montażu zwieszanego, 

natynkowego oraz podtynkowego. Prezentuje smukły i elegancki profi l . Znajdzie 

szerokie zastosowanie w oświetleniu dużych przestrzeni jak centra handlowe, lo-

bby hotelowe oraz sale konferencyjne. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, 

świecąca po obwodzie.

 ˅ Moc oprawy [W]: 22 - 100

 ˅ Strumień świetlny oprawy [lm]: 1750 - 11050

 ˅ Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000

 ˅ Sposób montażu: zwieszany, natynkowy, podtynkowy

 ˅ Materiał korpusu oprawy: blacha stalowa malowana 

proszkowo

 ˅ Materiał klosza: PMMA; PS

 ˅ Rodzaj klosza: OPAL

 ˅ Wymiary (Ś/W) [mm]: ø400/65; ø400/70; ø400/86; 

ø440/70; ø600/86; ø900/86

 ˅ Opcje: RCR, DIMM DALI

max.
98 lm/W



anello
LED



anello
LED

 ˇ Ciekawy, wyrazisty design

 ˇ Aluminiowy profil

 ˇ Komfortowe, miękkie światło

 ˇ Duża powierzchnia świecenia

 ˇ Możliwość sterowania DALI

IP20 Amax.
4200lm

Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację 

dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium 

malowanego proszkowo (istnieje możliwość zamówienia jej w dowolnym kolo-

rze z palety RAL). Opalizowany klosz oprawy wykonany z PMMA równomiernie 

rozprzestrzenia światło. Anello dedykowana jest do takich wnętrz jak lobby, 

recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również          

w apartamentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.

 ˅ Moc oprawy [W]: 34; 38; 57

 ˅ Strumień świetlny oprawy [lm]: 2000 - 4200

 ˅ Temperatura barwowa [K]: 3000

 ˅ Sposób montażu: zwieszany

 ˅ Materiał korpusu oprawy: aluminium

 ˅ Materiał klosza: PMMA

 ˅ Rodzaj klosza: OPAL

 ˅ Wymiary (Ś/W) [mm]: Ø600/80; Ø900/80

 ˅ Opcje: DIMM DALI

max.
74 lm/W



lungo
LED



EXPO SYSTEM LED

1500 - 3100 lm

18 - 28 W

IP20

SMART LED EVO

2250 - 6400 lm

20 - 52 W

IP20

CAPELLA LED

1650 - 2350 lm

11 - 15 W

IP20

ARTO LED

2400 - 5700 lm

28 - 77 W

IP20

CASA LED

550 - 1600 lm

7 - 21 W

IP20

INDO LED

2400 - 2600 lm

30 W

IP20

DOBLO LED

3350 - 5350 lm

36 - 50 W

IP20

INDO PLX LED EVO

3450 - 3700 lm

34 W

IP20

MADERA ALTUS LED EVO

4650 - 8700 lm

50 - 88 W

IP40

MADERA II LED

1250 - 4800 lm

18 - 28 W

IP44

SMART LED EVO SYSTEM

2250 - 5950 lm

20 - 52 W

IP20

LUNGO

825 - 860 lm

10 W

IP20

SMART LED EVO KINKIETY

850 - 4900 lm

8 - 46 W

IP20

TUBE LED EVO 2

IP651350 - 4200 lm

14 - 36 W

360 - 3120 lm

3 - 28 W

IP20/IP67

TUTTO UP LED

220 - 240 lm

2 W

IP20/IP65

Kompletna oferta oświetlenia architektonicznego:



od projektu
do realizacji

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Borzęcin Duży Biurowiec direct.pl



Salon Alfa Romeo, Jeep Klinika Jackowiak

Zmieniamy wizję
w rzeczywistość



70
Obecni na blisko 70 rynkach, cieszymy się uznaniem 
zagranicznych Partnerów.

Jesteśmy liderem polskiego eksportu.



www.lenalighting.pl


