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Víte, co chtít od svého osvetlení?

Jaká svetelná intenzita je pro vás optimální? A co teplota barev, 

barevné podání, difuze nebo CRI? Nebojte se! Díky optimalizovaným 

vlastnostem našeho osvetlení splníme veškeré vaše svetelné potreby.

POHODLÍ PRO VÁŠ ZRAK

V prubehu bežného pracovního dne jsou vaše oci 

nuceny více než 1000krát akomodovat mezi intenzivním 

pracovním svetlem a jeho okolím. Abyste zabránili únave 

zraku, prípadne bolestem hlavy, musíte snížit kontrast 

mezi ruznými zdroji svetla v pomeru 1 : 5. 

POHODLÍ PRO VÁŠ ZRAK

BAREVNÉ PODÁNÍ

Bežné umelé osvetlení zkresluje barvy. V mnoha profesích

si omyl v urcení barev nemužete dovolit. Naše svítidla

mají témer shodné barevné podání s denním svetlem (94%). 

S námi se nezmýlíte.

BAREVNÉ PODÁNÍ

HYGIENICKÉ TVARY

Konstrukce všech našich svítidel smeruje k jednoduchosti, 

címž získáte témer bezúdržbové osvetlení - ideální pro 

klinická pracovište.

HYGIENICKÉ TVARY

BEZ ROZDÍLU VEKU

Pokud jste dosáhli 40ti let, budete ve srovnání s 20ti lety

potrebovat témer dvakrát tolik svetla bez ohledu na to, kolik 

mrkve budete jíst. Od 20ti let se zrak nezlepšuje. Jinými slovy 

se vám bude urcite líbit funkce stmívání, která vám umožní 

sdílet pracovní plochu s kolegy všech vekových kategorií 

a pritom si zachovat optimální pracovní podmínky pro sebe.

BEZ ROZDÍLU VEKU

50 000 SVETELNÝCH HODIN

Investujte nyní do moderního pracovního osvetlení a vytvorte 

si dokonalé podmínky pro vyšší presnost a celkovou pracovní

pohodu po dobu nejméne 17ti let pri 8hodinovém pracovním dni.

50 000 SVETELNÝCH HODIN





Vyberte si mezi Brite, Brite Mid, Brite Triton nebo Brite Tetron. 

Nebo proc je nespojit všechny. Jsou ideální pro zubní lékarství, 

veterinární kliniky, stejne jako pro zdravotní péci a kosmetické ošetrení. 

Mohou také vytváret pocit pohody v kancelári, nebo v tiskárne, kde je 

potreba presné videní barev.



Nejmenší sourozenec v rodine Brite. Perfektní pro 

pracovište, která vyžadují menší osvícenou oblast, 

jako jsou nehtová studia, zlatníci, hodinári nebo 

zubní laboratore.

Poskytujete kosmetické ošetrení nebo péci o zvírata? 

Brite i Brite Triton udelají skvelou službu, pokud 

premýšlíte o vylepšení vašeho pracovního prostoru.

Tetron je populární volbou mezi našimi zákazníky 

z oblasti zdravotní péce a zubních ordinací. 

Svetlo je ideální pro vyšetrovací místnost, kde 

byste mohli potrebovat vetší osvícenou oblast.





Svými rozmery 1530x670 mm je ideální pro osvetlení zubní ordinace, merové laboratore a dalších míst.

Krome toho, že je Clair velký, prichází také s možností dynamického denního svetla. Vyberte si intenzivní 

studené svetlo, abyste zustali bdelí a aktivní, nebo teplejší mekcí svetlo, které v odpoledních hodinách

umožní zraku relaxovat. Tímto zpusobem napodobuje Clair prirozené cykly slunecního svitu.

Clair nabízí svými rozmery nejkomfortnejší svetelné klima bez tvorby stínu.



Toto svítidlo o rozmerech 1200 x 600 mm je kombinací skvelého designu a špickové technologie. 

Je vhodné pro zubní a derma kliniky, stejne jako pro zdravotní péci nebo veterinární vyšetrení. 

Vyberte si mezi tremi nastaveními intenzity osvetlení, prizpusobenými pro ošetrení, prohlížení rentgenu 

a práci s lékarskou nebo zubní technikou. Nebo si dálkovým ovládáním nastavte libovolnou intentzitu svetla.







Cloud je poslední prírustek do naší svetelné rodiny. 

Rozmery 1282x850 mm jsou ideální pro zubní ordinace, merové laboratore nebo kosmetické kliniky. 

Stredová obrazovka prichází s uklidnující funkcí projekce procházejících mraku. Tato funkce má 

za úkol dokonale napodobit skutecné denní svetlo s jeho zmenami barvy i intenzity pri pruchodu 

oblacnosti. Bežné umelé osvetlení nedosahuje dostatecné svetelné intenzity a je neprirozene monotónní.



Petiletá záruka

Jistota dobré volby

Po objednání vašeho oblíbeného svítidla u nás na cacan.cz

nebo prostrednictvím nekterého z našich obchodních partneru

vám rádi nabídneme plný servis a petiletou záruku.

Navštivte cacan.cz, abyste se dozvedeli více.  

CACAN CZ, s.r.o.

Na Vlašce 1947

263 01 Dobríš

tel.: + 420 602 102 093

info@cacan.cz

www.cacan.cz


