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MAH PLUS

MAH PLUS-236-ABS

2 x 36 650,5
220-240V~ 50/60Hz

3 x (1-2,5)

EVG
�
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 Svítidlo prachotěsné  •  Svietidlo prachotesné


těleso: ABS / spona svítidla: polykarbonát (PC) / 
difuzor MAH PLUS-236-ABS/PC: polykarbonát (PC) / 
difuzor MAH PLUS-236-ABS/PS: polistren (PS)


teleso: ABS / spona svietidla: polykarbonát (PC) / 
difúzor MAH PLUS-236-ABS/PC: polykarbonát (PC) / 
difúzor MAH PLUS-236-ABS/PS: polistyren (PS)

 NÁHRADNÍ DÍLY /  NÁHRADNÉ DIELY

ROPE-NT 150 07870 ocelové dvojlanko k pověšení svítidla MAH PLUS, sada 2 kusů 
ocelové dvojlanko k zavěšeniu svietidlá MAH PLUS, sada 2 kusov

CL-MAH PLUS 18593  umělohmotná spona ke svítidlům MAH PLUS  / umelohmotná spona k svietidlám MAH PLUS

CL-MAH PLUS INOX 18594  kovová spona ke svítidlům MAH PLUS / kovová spona k svietidlám MAH PLUS

GL-MAH-236 PLUS-PC 18591  PC difuzor ke svítidlům MAH PLUS/PC / PC difúzor k svietidlám MAH PLUS/PC

GL-MAH-236 PLUS-PS 18592  PS difuzor ke svítidlům MAH PLUS/PS / PS difúzor k svietidlám MAH PLUS/PS

MAH PLUS-236-ABS/PC 18521 5905339185211  šedá / šedá 10 1880

MAH PLUS-236-ABS/PS 18520 5905339185204  šedá / šedá 02 1840

836 Kč

836 Kč

36,08 €

36,08 €

DKC CZ
bez DPH

DKC SK
bez DPH



Kanlux S.A., ul. Objazdowa 1-3 / 41-922 Radzionków / tel. +48/32/388 74 00, fax +48/32/388 74 99
Dział handlowy tel. +48/32/388 74 10 / e-mail: kanlux@kanlux.pl / www.kanlux.pl

•  Svítidlo prachotěsné  •  Svietidlo prachotesné

 jednoduchá montáž svítidla s použitím 
přiložených příchytek

 jednoduchá montáž svietidla s použitím 
priložených príchytiek

 podstropní montážní deska usnadňující 
připojení a servis objímky

 závesná montážna doska pre 
zjednodušenie montáže a servisu


MAH PLUS-236-ABS/PC: vysoká odolnost 
proti UV záření, svítidlo se nezbarvuje 
ani po delším čase i v případě, že je 
instalováno v místech s vysokou sluneční 
intenzitou


MAH PLUS-236-ABS/PC: vysoká odolnost 
proti UV zářenou, svietidlo se niezbarvuje 
ani po dlhšom času ani v prípadě, že 
je nainstalované v miestech s vysokou 
slnečnou intenzitou

 bezpečnostní průchodka sloužící pro 
vstup přívodního napájecího kabelu

 bezpečnostná priechodka slúžacia pre 
vstup prievodneho napajacího kabelu


