
Nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng
cao cấp đến từTiệp Khắc.

Modus –Czech manufacture of lighting fittings



Giới thiệu
Modus được thành lập năm 1994 là một trong những nhà sản xuất thiết
bị chiếu sáng quan trọng và lớn nhất Cộng Hòa Czech và khu vực
Trung/Đông Âu.
Nhờ vào danh mục sản phẩm đa dạng, Modus không ngừng cung cấp

cho khách hàng những giải pháp chiếu sáng như nhà ở, văn phòng, tòa
nhà, công nghiệp, cảnh quan, trang trí nội thất, hạ tầng đô thị và chiếu
sáng nghệ thuật với tiềm lực sản xuất lớn và tốc độ cung cấp ấn tượng.

Chất lượng là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi, trên thực tế,
chúng tôi sở hữu riêng Trung tâm R&D và các phòng LAB kiểm nghiệm
như chỉ số IP, đo lường quang phổ, điện áp, đo lường khúc xạ và nghiên
cứu tác động lên con người.

Tại Việt Nam và Đông Nam Á, Eurostellar là Đại diện độc quyền và là đối
tác chiến lược của chúng tôi với nhiệm vụ quảng bá,mở rộng thị trường,
bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng và mở rộng mạng lưới phân phối
tại khu vực.



Phòng kiểm nghiệm kiểm
tra khả năng chống chịu
của thiết bị

Dây chuyền sản xuất hoàn
toàn tự động, dưới sự giám
sát chặt chẽ của các chuyên
gia, kỹ sư hàng đầu Czech.

100% sản phẩm đều được
kiểm tra trước khi xuất
xưởng.





Ưu điểm, thế mạnh

 Hơn 30 năm kinh nghiệm, sản phẩm có mặt khắp Châu Âu.

 Là nhà sản xuất đèn LED dân dụng lớn nhất cộng hòa Séc và Trung Âu.

 Toàn bộ dây chuyền sản xuất tại Cộng hòa Séc, Châu Âu.

 100% sản phẩm được kiểm tra trước khi xuất xưởng.

 Bảo hành 05 Năm

 Sử dụng các chất liệu hàng đầu: thủy tinh Bohemia (Tiệp Khắc), Chip LED cao cấp (OSRAM,

SAMSUNG), cáp Châu Âu, vỏ hợp kim cao cấp.

 Sản phẩm đa dạng với hơn 2000 mã hàng: Văn phòng, nhà ở, trang trí, nhà xưởng, công nghiệp,

cảnh quan, đô thị.

 Giải pháp chiếu sáng thông minh.

 Đạt các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu Châu Âu, Toàn cầu:



Chiếu sáng thông minh

 Điều chỉnh cường độ ánh sáng theo môi trường.

 Tự động tắt mở đèn khi có chuyển động.

 Màu sắc theo thời gian, theo chủ đề.

 Màu sắc thay đổi từng phòng.

 Đèn màu ấm cho không gian rộng.

 Đèn sáng màu cho các không gian chật.

 Điều chỉnh từ xa qua smartphone hoặc qua remote.



Sản phẩm đa dạng cho mọi công trình



Sản phẩm

 Modus chuyên cung cấp các sản phẩm trang trí, dân dụng và ngoài trời. Với nhiều thiết
kế nổi bật, hiện đại, cùng với chất lượng tối ưu, quá trình sản xuất hoàn toàn trên dây
chuyền từ động và giám sát nghiêm ngặt. Chúng tôi luôn kiểm tra 100 % sản phẩm trước
khi đến tay người tiêu dung

 Modus với các phòng thí nghiệm độc lập kiểm tra sản phẩm về IP, và bảo vệ IK của sản
phẩm.
Với các đặt tính bảo vệ cao: IP 69, IK 10, 

 Hiệu suất phát sang cao 173lmW tiết kiệm đến 60% so với đèn truyền thống
 Những dòng sản phẩm chính: LED panel , spot light, down light, led tube, highbay, etc….

InteriorOffice Outdoor Industry



MODUS SPMS MODUS QPMODUS SPMT

MODUS SPMI

MODUS ESO

MODUS KSK MODUS FLY MODUS ESD

Nhà ở, biệt thự





Đèn LED cao cấp với thủy tinh Bohemia



Đèn LED cao cấp với thủy tinh Bohemia

Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Czech tham quan và trải nghiệm sản phẩm của Modus.





MODUS QMODUS IBP

MODUS QN DI MODUS FITPMODUS LLLX MODUS TE UVC

MODUS IS MODUS EB

Chiếu sáng văn phòng, tòa nhà,cửa hàng



Chiếu sáng văn phòng, tòa nhà,cửa hàng





MODUS FSQ



MODUS LVLEDOS MODUS OXMODUS UL

MODUS STL MODUS PARKLED

MODUS OXC

MODUS LVX MODUS LV236LED

Chiếu sáng cảnh quan,ngoài trời





MODUS OS

MODUS RX MODUS HB MODUS OKTA

MODUS OSMODUS OS100 PCO S

Các dòng đèn Highbay





MODUS PL MODUS MEGAL V4MODUS VL1X MODUS PH

Đèn led tube, led máng



Hình nhà máy mô tả đèn…



EMERGENCY HALOGEN CAO ÁP TUBE T5 – T8PARK LIGHTING

Sản phẩm khác



Các dự án điển hình



AUTO ROLLS-ROYCE
MODUS TEL

VĂN PHÒNG CÔNG TY HAGER
MODUS QP

SIÊU THỊ PRAGUE - SÉC
MODUS Q

NHÀ THI ĐẤU NORWAY
MODUS MEGAL

RADIO PILSEN – CH SÉC
MODUS Q

TÒA NHÀ HARGER
MODUS Q DECO SKY

Các dự án điển hình



STREET LIGHT - THỦ ĐÔ PRAHA
MODUS LVLEDOS

TENNIS PLAY GROUND
MODUS MEGA

KHÁCH SẠN WURTH
MODUS UL

WURTH COMPANY
MODUS MEGA

VIỆN KH NÔNG NGHIỆP C.H SÉC
MODUS LVLEDOS

TRẠM NHIÊN LIỆU Ở THỤY ĐIỂN
MODUS UL, MODUS OS

Các dự án điển hình



CÔNG TY TNHH EURO STELLAR

Đại diện độc quyền của Modus tại Việt Nam và ĐNÁ

Showroom: Victoria Building, 755 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM

Hotline: +84902 401 488 

Email: info@eurostellar.com

Website: www.eurostellar.com

Giải pháp công nghệ hàng đầu Châu Âu

Trở thành Nhà phân phối (MD), Đối tác

dự án(SI) của chúng tôi.

mailto:info@eurostellar.com
http://www.eurostellar.com/

