


Solatube International, Inc. 
Inovace v denním osvětlení 

• Světový lídr a výrobce tubusových denních 
systémů – světlovodů od roku 1991 
 

• Celosvětová distribuce do 122 zemí světa 
 
• WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o. 

výhradní distributor světlovodů Solatube 
do České Republiky 
realizace světlovodů již 20 let 
návrhy, světlené studie a posudky 

První patent 
První patentovaný 
výrobek byl uveden již v 
roce 1986. 
Steve Sutton 

Lídr 
Od roku 1991 komerční 
prodej v Severní Americe. 

Inovátor 
Vyvinutí průkopnických 
optických zařízení a 
přelomové technologie pro 
distribuci denního světla. 

Nejdůvěryhodnější 
Milióny zákazníků si užívá 
výhody světlovodů ve 
školách, domech a na 
pracovištích. 



Technologie originálních světlovodů 

Optická technologie – Fresnelova čočka 
a zrcátko Light Tracker pro maximální 
příjem světla. 
Záruka 20 let přesvědčí o kvalitě a 
stálosti materiálů. 

Přelomový odrazný materiál 
Spectralight Infinity 
s odrazností 99,7% a nejčistším 
podáním barev. 

Designově čistý a variabilní 
difuzér rovnoměrně rozptýlí 
nezabarvené denní světlo 
s bezkonkurenčním výkonem. 



Udržitelné denní, umělé 
osvětlení a větrání budov 
v podání Solatube 



beznákladové, zdravé a komfortní 

Udržitelné osvětlení rezidenčních prostor - Brighten Up 



Hygienické nároky, efektivita práce 

Udržitelné osvětlení komerčních prostor - SolaMaster 



Účinný sběr a efektivní cílení osvětlí i halu 

Udržitelné osvětlení průmyslových prostor-SkyVault 



Jak stmívat slunce? Sluncem 
Inovace v denním osvětlení 

Vnitřní stmívač pro korigování 
světelného toku na vypínač nebo 
dálkové ovládání. 
Možnost zapojení až 6 stmívačů 
na jeden ovladač 

Vnitřní stmívač pro korigování 
světelného toku 
na solární pohon 








Umělé světlo poháněné Sluncem – Smart NighLight 
Inovace v denním osvětlení 

Vnitřní osvětlení pro noční 
svícení s možností umístit 
jakýkoliv zdroj se závitem E27 

Vnitřní osvětlení 
na solární pohon 








Odvětrání poháněné Sluncem – Solar Star 
Pomocí solárního pohonu odvětrá teplo a vlhko 

Snižuje hromadění tepla a vlhka a náklady na 
elektrickou energii. 
Pohon pomocí fotovoltaických solárních panelů. 
Odolné vůči nárazu, větru, kroupám. 
Tichý chod a dlouhá životnost. 



Děkuji za pozornost 
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