


DIZAJN. PROIZVODNJA. INOVATIVNOST. EFIKASNOST.

Apus je tvrtka specijalizirana za proizvodnju LED modula i lampi za industrijske 
hale i osvjetljenje javnih površina.

Na tržištu se ističemo inovativnim proizvodima koje sami dizajniramo i sastavljamo 
te pritom pazimo na očuvanje okoliša i samu efikasnost rasvjete.

ISTRAŽIVANJE. RAZVOJ. TESTIRANJE.

Nudimo rasvjetu za unutarnje i vanjske prostore različitih namjena, te proizvodnju 
po željama i potrebama naših klijenata. 

Naš tim suradnika sastoji se od iskusnih stručnjaka u području rasvjete, koji svakom 
projektu pristupaju individualno i odgovorno, u želji da zajedno ostvarimo najbolja 

izvedena rješenja.

www.apus.com.hr



 
 

Ako naši gotovi proizvodi u potpunosti ne zadovoljavaju 
potrebe naših klijenata, brinemo se za izradu proizvoda po posebnoj 
narudžbi počevši od potrage za pravim materijalima, najprikladnijim 
LED i upravljačkom elektronikom koja predstavlja koncept dizajna.

Nakon toga razvijamo prototip kako bismo provjerili odgovaraju 
li odabrani izbori i korišteni materijali početnim potrebama.

OD IDEJE DO PROJEKTA
Proučavamo i personaliziramo svaki detalj kako bi

zadovoljstvo naših klijenata bilo zajamčeno.



INDUSTRIJSKA
RASVJETA

Osvjetljenje skladišta i tvorničkih pogona jednako je važno kao i osvjetljenje samih 
prodajnih mjesta na kojima se isporučuju gotovi proizvodi. Budući da su zaposlenici 
često najveća investicija i vrijednost tvrtke, važno je optimizirati svjetlost njihovoj 
udobnosti, zadovoljstvu i produktivnosti.

U z rasvjetu iz naše ponude unutarnje industrijske rasvjete osigurajte pouzdanost, 
visoku energetsku učinkovitost i niže operativne troškove.

I zaberite proizvode dizajnirane da zadovolje svjetlotehničke uvjete vaše industrije 
sa specificiranom vodootpornošću i osjetljivošću na temperaturu, te visokom 
otpornošću na udarce, i tako stvorite vrhunski osvijetljeno, sigurno i motivirajuće 
mjesto za rad.



i n d u s t r i a l



INDUSTRIJSKA LAMPA
US55W-LED

OPIS PROIZVODA

ISR55W-HB_PMMA

55W  |  8800lm  |  170lm/W

 OPTIKA: PMMA GEN2- Z30N, Z60N, Z90N, ZT25N, ON, ZT25SN

BOJA SVJETLA: 4000K ( 3000-5000K NA ZAHTJEV )

IZVOR SVJETLOSTI: SAMSUNG LED CHIP - Premium

 

75W  |  13000lm  |  170lm/W

 

 

100W  |  18000lm  |  170lm/W

 

 

55W 75W 100W



A P U S 5 5 W L E D

APUS-ISR_Z60 APUS-ISR_Z30 APUS-ISR_Z60

APUS-ISR_Z90 APUS-ISR_ZT25 APUS-ISR_ZT25S



INDUSTRIJSKA LAMPA
US100W-LED

OPIS PROIZVODA

ISR100W-HB_PMMA

100W  |  18000lm  |  170lm/W

 OPTIKA: PMMA GEN2- Z30W, Z60W, Z90W, ZT25W, OW, ZT25SW

BOJA SVJETLA: 4000K ( 3000-5000K NA ZAHTJEV )

IZVOR SVJETLOSTI: SAMSUNG LED CHIP - Premium

 55W

75W  |  13000lm  |  170lm/W

 

 

75W 100W

55W  |  8800lm  |  170lm/W

 

 



A P U S 1 0 0 W L E D

APUS-ISR_Z60 APUS-ISR_Z30 APUS-ISR_Z60

APUS-ISR_Z90 APUS-ISR_ZT25 APUS-ISR_ZT25S



INDUSTRIJSKA LAMPA
US100W-LED

OPIS PROIZVODA

100W

ISR100W-HB_SILOPT

100W  |  15800lm  |  158lm/W

 OPTIKA: SILIKONSKA 20°, 40°, 60°, 105°

BOJA SVJETLA: 5000K ( 3000-5700K NA ZAHTJEV )

IZVOR SVJETLOSTI: CREE LED CXB SERIA

 



INDUSTRIJSKA LAMPA
US100W-LED

OPIS PROIZVODA

100W

IS100W-HB-SILOPT

100W  |  15800lm  |  158lm/W

 OPTIKA: SILIKONSKA 20°, 40°, 60°, 105°

BOJA SVJETLA: 5000K ( 3000-5700K NA ZAHTJEV )

IZVOR SVJETLOSTI: CREE LED CXB SERIA

 

 



JAVNA
RASVJETA

Javna rasvjeta mora osigurati siguran promet ljudi i vozila noću kroz gradske i seoske 
javnoprometne površine te svjetlom istaknuti ambijentalnost prostora, ali tako da to 
ne ide na štetu sigurnosti prometa, kao i da ne uzrokuje svjetlosno zagađenje.

J avna LED rasvjeta je futuristički i estetski ugodan rasvjetni sustav koji nudi 
ujednačenost, odličnu raspodjelu vertikalne svjetlosti i usmjerenost svjetla.

Ova nova generacija svjetlosnih proizvoda kombinacija je snage i pouzdanosti 
rasvjetnih rješenja za vanjske prostore uz naprednu kontrolu svjetla, a sve to uz 
poboljšanu učinkovitost, smanjene troškove održavanja i energije, te smanjeno 
svjetlosno zagađenje.



p u b l i c



LAMPA ZA JAVNU RASVJETU 

  VEN-US-LED

OPIS PROIZVODA

VEN-US28W + VEN-US55W

 OPTIKA:  SILIKONSKA ASYMERTIČNA ULIČNA T2, T3, T4

BOJA SVJETLA: 3000K ( 2700-5000K NA ZAHTJEV )

IZVOR SVJETLOSTI: CREE LED CXB SERIA

EFIKASNOST: 150lm/W

 

 
28W 55W





HORTIKULTURALNA
RASVJETA

Danas ljudi svakodnevno traže više od tehnologije - a to vrijedi čak i za svijet urbane 
poljoprivrede. Ljudi žele svježe i hranjivo povrće, prekrasne cvjetne aranžmane i mirisno 
bilje tijekom cijele godine, možda čak i jednim pritiskom gumba s najnovijim trendovima 
u e-trgovini. 

Srećom, umjetnost i znanost o uzgoju biljaka razvijaju se novim digitalnim i pametnim 
tehnologijama za vertikalna poljoprivredna gospodarstva, hidroponske staklenike i 
male vrtlarske sustave koji omogućuju uzgajanje farmi u velikim gradovima, pa čak i 
u kućama ljudi.

Tekuća istraživanja svjetla, senzorska tehnologija i računalstvo u oblaku omogućit će 
stručnjacima iz hortikulture da zadovolje sve veće potrebe današnjih potrošača.



g r o w l i g h t



k o n t a k t

Belaj 4b, Barilovic, Hrvatska / Croatia

info@apus.com.hr

+385 (47) 851 - 505

www.apus.com.hr
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