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INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA/INTERIOR LIGHTS



 LED suspended and surface-mounted light with lens optic 
Přisazené a zavěšené LED svítidlo s optikou

   Vysoce elegantní design s 3D efektem
   Lehké přepínání nastavení teploty CCT pomocí tlačítka
     umístěném na zadní straně svítidla
   Díky nastavitelné teplotě světla ideální do kanceláří
   Na výběr závěsná nebo přisazená montáž
   Životnost 50 000 hodin

  The luminaire provides elegant design with a 3D effect
   Color of light can be selected easily by slide button
   Light is a perfect choice to offices thanks to
     the dimmable option
   Installation: suspended and surface-mounted
   Lifetime 50 000 hours

VÝHODY/ADVANTAGES:

Osvětlení kanceláře 
Office lighting

Komerční osvětlení  
Commercial lighting

Alpha US Vega

ALPHA US VEGA je elegantní interiérové svítidlo s LED modulem a lehce přepínatelnou chromatičností. Díky designu světla 

poskytuje dojem 3D efektu. ALPHA US VEGA se široce používá jako světlo vhodné do hotelů a veřejných prostor jako jsou 

schodiště, lobby, recepce a chodby. K dispozici je přisazená a zavěšená montáž. 

ALPHA US VEGA is an elegant interior luminaire with an LED module and with easily switching CCT. The light color can be 
changed by a slide button. Thanks to its design, the luminaire provides a 3D effect. ALPHA US VEGA is designed for hotels, 
and it is also widely used for a stairway, lobby, reception, etc. Choose between suspended and surface mounting.
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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
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