Ściany i sufity świetlne
Lighted walls and ceilings
Specjalnością naszej firmy są ściany i sufity świetlne, projektowane pod indywidualne zamówienie klienta. W swoim
dorobku mamy ich już kilkadziesiąt, zarówno w w wersji do
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Luxon LED specializes in lighted walls and ceilings that are
designed individually per customer request. We are proud
to already have manufactured a few dozens of them both
for indoor and outdoor use.

Rozwiązania te wpisują się idealnie w nowoczesne wnętrza, zwłaszcza, gdy chcemy wprowadzić do nich element
artystycznej dekoracji.

These solutions are an essential part of modern styling and
design as they introduce an artistic feeling.
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Realizacja: Hotel Europejski, Wrocław

Realizacja: Credit Agricole, Wrocław

Produkty na zamówienie
Custom-made luminairies
Dzięki dobrze zorganizowanej produkcji oraz wiedzy z zakresu technologii LED i metaloplastyki, firma Luxon LED
oferuje Państwu możliwość dostosowania produktów do
indywidualnych potrzeb.

Owing to organized production process, broad knowledge
of LED technology and metalworking, we are able to offer
you the ability to adapt our products to your individual needs.

Wiele z naszych lamp projektowanych jest wraz firmami
partnerskimi, czego przykładem może być lampa Lumina
tworzona wraz z biurem projektowym Archipelag. Jeżeli
mają Państwo własną wizję produktów oświetleniowych,
zapraszamy do współpracy!

Many of our luminaires were designed in partnership with
other companies, for instance Lumina fixture was created
in cooperation with Archipelag design company. If if you
have your own vision of a lighting product, we can make it
happen together!

Oferujemy:

We offer:

• projektowanie obwodów drukowanych;
• dobór odpowiednich diod;
• projekty opraw z tworzyw sztucznych, stali i aluminium;
• pomiary efektywności oraz żywotnosci źródeł światła;
• możliwość wprowadzenia produktu na rynek.

• design of printed circuit boards;
• choice of right diodes;
• design of plastic, steel and aluminum covers;
• measurement of efficacy and lifespan of light sources;
• ability to launch the product on the market.
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