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INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA/INTERIOR LIGHTS



Wall surface-mounted LED luminaire with lens optic 
Nástěnné LED svítidlo s optikou

   Konstrukce svítidla z oceli SPCC – černá, optika 
PC

   Elegantní a sofistikovaný design
   Možnost oboustranné montáže
   Ocelové tělo poskytuje skvělé odvádění tepla
   Jednoduchá instalace na stěnu
   Životnost 50 000 hodin

   Housing made of white steel SPCC, optics PC
   Elegant and sophisticated design
   UP or DOWN mounting
   Housing material provides excellent thermal
     management
   Easy wall mounting
   Lifetime 50 000 hours

VÝHODY/ADVANTAGES:

Osvětlení kanceláře 
Office lighting

Komerční osvětlení  
Commercial lighting

NAOS

ALPHA US NAOS je elegantní nástěnné LED svítidlo, které skvěle vynikne ve vnitřních částech budovy např. na kori-

dorech, recepcích a ve foyer. Svítidlo poskytuje příjemné světlo, které se prostorově rozptýlí, neoslňuje a tím vytvá-

ří útulnou atmosféru. Velká výhoda ALPHA US NAOS je možnost oboustranné instalace. 

ALPHA US NAOS is an elegant wall surface-mounted luminaire and an excellent choice for indoor parts of the buil-

ding, for example, corridors, reception, and foyer. The luminaire ALPHA US NAOS provides pleasant lighting, glare 
reduction, and soft light disperses. The great advantage of this luminaire is you can choose between up and down 
mounting.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE/BASIC SPECIFICATION

SVĚTELNÉ KŘIVKY SVÍTIDLA/LIGHT CURVES OF THE LUMINAIRE:

Výrobce – dodavatel 
Manufacturer – Supplier:                                                                         
AlphaLighting CZ s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
Česká republika/Czech Republic
Tel./Phone: +420 777 774 749   
+420 777 774 750
Email: info@alphalighting.cz
www.alphalighting-led.com

Generální obchodní zastoupení  
Business Representation Directorate:
AlphaLighting Trade s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Slovenská republika/Slovak Republic
Tel./Phone: +421 915 234 531  
+420 773 248 774
Email: info@alphalighting-led.com
www.alphalighting-led.com

ALPHA US NAOS RCT/18/840/300*100
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