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INTERIÉOVÉ OSVĚTLENÍ
X-GLASS - INTERIEROVÉ ULTRATENKÉ SVÍTIDLO

X-GLASS představuje program ultra-
tenkých skleněných interiérových svíti-
del řady X-KONCEPT. X-GLASS v sobě 
spojuje oblíbené klasické materiály 
- sklo, hliník a úspornou moderní LED 
technologii svícení. Široký sortiment 
nabízí nepřeberné množství rozměrů, 
barev a provedení. 

V nabídce produktů X-GLASS naleznete 
originální ultratenká (max. 15mm silná) 
svítidla sestávající se ze skleněných ta-
bulí tl. 8mm z lakovaného skla LONDON 
GLASS osazených do hliníkových eloxo-
vaných rámečků. Svítidla jsou osazena 
vysoce svítivými LED diodami posled-
ní generace v různých barvách nebo v 
provedení RGB.  

Originalitu X-GLASS svítidel podtrhuje i vysoká variabilita. Každé svítidlo je vyráběno pro konkrétní-
ho zákazníka dle jeho zadání a na jeho přání.

Osvětlení X-GLASS - zapojení

Zapojení X-GLASS svítidel je velice jednoduché a nevyžaduje žádné 
speciální stavební úpravy.
X-GLASS svítidla jsou standardně osazena zdrojem stabilizovaného 
proudu DC 12V a v případě potřeby i senzorovými dotekovými prvky 
X-TOUCH a X-TOUCH DIM. 
Každé svítidlo X-GLASS má připravenou svorkovnici na připojení 
síťového proudu AC 220V, takže se propojí pouze ve svorkovnici 
připravené instalační krabice svítidla ve zdi.

Na přání zákazníka je možné X-GLASS svítidla osadit i síťovým ka-
belem s vidlicí pro připojení na klasickou síťovou zásuvku AC220V.
Samozřejmostí je i možnost vyrobit X-GLASS svítidlo dle potřeb in-
stalace se stabilizovaným zdrojem umístěným mimo svítidlo. Tato 
varianta se používá především u aplikací kde X-GLASS slouží jako 
doplnění interiérového nábytku nebo např. v případě realizací mezi-
prostorů kuchyňských linek, stěnových obkladů atd.

Při připojování X-TOUCH senzorového spínače je nutné dodržet 
správnou polaritu zapojení, neboť by 
mohlo dojít k poškození senzoru či jeho 
nefunkčnosti. K napájení celého systé-
mu je nutné použít zdroj STABILIZO-
VANÉHO STEJNOSMĚRNÉHO proudu  
o napětí DC12V ze sortimentu Luxfery.
net. V případě použití jiných napájecích 
zdrojů může dojít až ke zničení dotyko-
vého spínače X-TOUCH.

Použité sklo LONDON GLASS

Síla skla (mm) 8

Rozmìr (mm) 80x80x4

Napájecí napetí (V) DC 12V

Max.proudové 
zatížení (A/ks ) 

4 A

Funkce Zap./Vyp.

Možnosti provedení:
● široká paleta barev skla
● široká paleta rámečků
● typ osvětlení STANDARD  

a HIGHT svítivost
● způsobu ovládání  

X-TOUCH a X-TOUCH DIM s 
regulací intenzity

● rozměry na zakázku
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CENÍK X-KONCEPT

Provedení na plochu stěny 

X-TOUCH  1399 Kč/ks

X-TOUCH DIM  1599 Kč/ks 

X-TOUCH R  2499 Kč/ks

Cena 9800,-/m2 LONDON GLASS 8mm barva 
č.100 BRITE

Příplatky

X-TOUCH   790 Kč/ks

X-TOUCH DIM se stmívačem 1090 Kč/ks

Barvy skla (ostatní)  290 Kč/m2

HIGHT LED (pouze bílá) 990 Kč/m2

RGB LED   490 Kč/m2

Úprava NANO-X   450 Kč/m2

Cena 8900,-m2 - Zrcadlo 6mm barva

Příplatky 

X-TOUCH   790 Kč/ks

X-TOUCH DIM se stmívačem 1090 Kč/ks

HIGHT LED ( pouze bílá ) 990 Kč/ks

LED RGB   490 Kč/ks

Úprava NANO-X  390 Kč/ks



Vzorková prodejna
Kodymova 2539/8
Praha 5 - Stodůlky
150 00

GSM: +420 606 658 030

E-mail:
lebl@luxfery.net
chci@luxfery.net
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