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PXF LIGHTING – PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA , 
PRODUKCJA I  SPRZEDAŻ OPRAW 

OŚWIETLENIOW YCH

PXF Lighting to polska firma produkcyjna. 26 lat 

działalności w branży oświetleniowej przekłada się 

na duże doświadczenie i znajomość światowych tren-

dów. PXF Lighting jest członkiem Polskiego Związku 

Przemysłu Oświetleniowego oraz europejskiej orga-

nizacji Lighting Europe. Firma posiada 10 przedsta-

wicielstw na terenie Polski. Dział Eksportu prowadzi 

sprzedaż do ponad 60 krajów świata.

Projektowanie oświetlenia

PXF Lighting to nie tylko produkt, to również kom-

pleksowa obsługa klienta w większości obszarów 

związanych z oświetleniem. Świadczymy usługi wyko-

nywania pełnych projektów oświetleniowych wnętrz 

oraz iluminacji zewnętrznych wykorzystując profesjo-

nalne oprogramowanie typu CAD. Projektujemy syste-

my oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, a także 

kompletne systemy BMS (Building Management 

System) służące do zarządzania ogrzewaniem, klima-

tyzacją, wentylacją, oświetleniem i innymi elementa-

mi wyposażenia obiektu.

Sterowanie oświetleniem

PXF Lighting od wielu lat projektuje i produkuje 

oświetlenie LED. W połączeniu z tą technologią 

sterowanie oświetleniem stało się o wiele prostsze. 

Technologia LED umożliwia wydajne i proste do 

zautomatyzowania sterowanie oświetleniem. Nasi 

specjaliści od automatyki pomogą znaleźć i wdrożyć 

właściwe rozwiązanie w technologiach DIM 1-100%, 

DIM 1-10V lub DALI począwszy od czujników sterują-

cych pojedynczą oprawą, aż po automatyzację oświe-

tlenia w wielokondygnacyjnym obiekcie. W ofercie 

produktów znajdują się oprawy wspierające koncep-

cję oświetlenia zorientowanego na dobowy rytm dnia 

człowieka (HCL) z możliwością regulacji temperatury 

barwowej (Tunable White).

Zakład produkcyjny PXF Lighting

Zlokalizowana na Mazowszu fabryka PXF Lighting to 

22 000 m2 hali wyposażonej w urządzenia do obróbki 

metalu, lakiernię, wtryskarki i termoformierki tworzyw 

sztucznych, roboty kablujące, maszyny SMD, stanowi-

ska montażu oraz magazyny. Nowoczesne, automa-

tyczne linie oraz nasza wiedza pozwalają na sprawne 

wprowadzanie w życie zarówno pomysłów konstruk-

torów i inżynierów, jak również naszych klientów.

Informacje dodatkowe
Produkty PXF Lighting dostępne są w dobrych hur-

towniach elektrycznych na terenie całego kraju.

PXF Lighting

Siedziba PXF Lighting: ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. 22 33 44 000; faks 22 33 44 033, Zakład produkcyjny PXF Lighting: 

ul. Jutrzenki 1, 05-310 Kałuszyn, Przedstawiciele regionalni: www.pxf.pl/kontakt/dzial-handlowy.html Warszawa, Łódź, Gdańsk, 

Poznań, Wrocław, Myślenice, Rzeszów, Lublin, Olsztyn, www.pxf.pl

OPRAWY WNĘTRZOWE GEOMETRIC RING LED

BIUROWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE SIGMA II LED

System oświetleniowy SIGMA LED
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SYSTEMY LED – oprawy oświetleniowe do łączenia w linie świetlne z możliwością sterowania. Znajdują zastosowanie w oświetleniu stanowisk pracy, na salach konferencyjnych, 

reprezentacyjnych korytarzach, holach, itp. Wykonane na bazie profili aluminiowych z możliwością lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Przystosowane do montażu wpusz-

czanego, nastropowego i zwieszanego z rozsyłem światła bezpośrednim oraz bezpośrednio-pośrednim. Występują z kloszami OPAL, MPRM lub rastrami parabolicznymi PAR. Dostęp-

ne są w wersji Tunable White z regulacją temperatury barwowej.

SIGMA II LED – bardzo popularna oprawa systemowa występująca w wielu odmia-

nach zwieszanych, GK, NT oraz mocach i długościach. Bogata oferta akcesoriów po-

zwala na zaprojektowanie dowolnej długości linii świetlnej łamanej pod kątem 90°. 

GEOMETRIC LED – rodzina opraw LED w kształcie trójkątów, kwadratów i okręgów 

o różnych wymiarach. Profil z aluminium malowany na dowolny kolor z palety RAL. 

Zastosowanie: hole, pomieszczenia reprezentacyjne, itp. Wszystkie oprawy PXF Li-

ghting wyposażone są w wysokiej jakości diody LED.

TUBO NT LED – seria opraw do oświetlenia wnętrz oraz otoczenia budynków. Wersje 

zwieszane o trzech długościach, natynkowe NT, kinkiet IP65, słupek IP65 wyposażo-

ne w źródła LED COB z odbłyśnikami o kątach rozsyłu: 30°, 50°, 70°.

POINT LED – projektor do szynoprzewodu lub z bazą do sufitu. Znajduje zastosowa-

nie w oświetleniu galerii sztuki, galerii handlowych, butików, itp. Biała lub czarna 

obudowa z aluminium wyposażona w źródła LED COB z odbłyśnikami o kątach roz-

syłu: 20° i 45°. 

OPRAWY DO SUFITÓW PODWIESZANYCH – ROMA LED, PISA LED, SUN LED, PARABOLIC LED, QUASET LED – oprawy oświetleniowe przeznaczenia ogólnego często sto-

sowane w biurach, korytarzach, salach lekcyjnych, itp. Występują w wersjach IP20 oraz szczelnej IP65 (oświetlenie sal operacyjnych, laboratoriów badawczych). Dostępne 

w wersjach z kloszem OPAL, mikropryzmatycznym MPRM lub z rastrami parabolicznymi PAR. Oferta PXF Lighting umożliwia kompleksowe oświetlenie obiektu uwzględniając 

wymagania projektantów oraz spełniając normy dla różnych pomieszczeń.
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