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trh, obchod, podnikání

max. 40 W/230 V, patice G9, 
rozměry: 20 × 39 × 11 cm
dodáváno včetně světelných zdrojů
cena včetně DPH: 3 300 Kč

Obr. 3. Závěsné svítidlo 

výrobce: italská firma Francolight
obj. číslo: FR D IRI S02 1613
provedení: kartáčovaný nikl
světelný zdroj: lineární halogenová žárov-
ka 200 W/230 V, patice R7s 
rozměry: šířka 43 cm, délka 82 cm, výško-
vě nastavitelné až na 100 cm
dodáváno bez světelného zdroje
cena včetně DPH: 12 932 Kč

Firma Luminex má za sebou úspěšnou 
účast na dvanáctém mezinárodním veletr-
hu interiérů Tendence 2007, který se konal 
4. až 7. října 2007 v Pražském veletržním 
areálu v Letňanech. Touto cestou společ-
nost děkuje všem, kteří její expozici na-
vštívili, a také těm, kteří si vybraná sví-
tidla ve stánku objednali nebo poslední 
den veletrhu přímo zakoupili. Ti, kteří se 
na Tendence 2007 nedostali, jsou srdečně 
zváni do prodejen Luminex v Praze nebo 
Brně a do nové prodejny v Českých Budě-
jovicích, která bude otevřena v listopadu 
2007, kde mohou vybírat z široké nabídky 
vystavených svítidel. K dispozici jsou zde 
odborní pracovníci společnosti připrave-
ní zájemcům poradit a pomoci s výběrem 
vhodného osvětlení.

Obr. 1. Stropní svítidlo Zixi s dálkovým 
ovládáním
výrobce: německá firma Wofi
obj. číslo: WO 9933.09.06.0000
provedení: čiré a bílé sklo
světelný zdroj: LED 9× 2,1 W/12 V G9, 
(celkem 20 W) 
možnost volit barvu světla (zelená, mod-
rá, červená, bílá) a světelné režimy (1, 3, 
9 LED) 
rozměry: 62 × 62 × 12 cm
dodáváno včetně světelných zdrojů
cena včetně DPH: 16 103 Kč 

Luminex na veletrhu Tendence
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Obr. 2. Nástěnné svítidlo Colombo

výrobce: německá firma Wofi
obj. číslo: WO 7498.02.01.0000
provedení: chrom 
světelný zdroj: 2 halogenové žárovky, 

Obr. 4. Stropní svítidlo Sir Charles

výrobce: německá firma Oligo
obj. číslo: OL 9-35071
provedení: PVC, hliník, ocel
halogenová žárovka 75 W/230 V, patice G9 
rozměry: 50 × 70 × 70 cm
dodáváno bez světelného zdroje
cena včetně DPH: 7 749 Kč
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Petra Rezka 10
Praha 4 – Nusle
tel.: 261 090 950
fax: 261 215 875
e-mail: info@luminex.cz
www.luminex.cz

prodejny:
SOHO Interiérové Centrum 
Svratecká 989 
Brno - Modřice (u Olympie) 
tel.: 547 213 661
mobil: 777 730 261

Ječná 7, Praha 2
tel.: 224 921 563 
mobil: 777 730 260

INTERIER ZONA CB
Krčínova 1608 (směr Písek)
370 11  České Budějovice
mobil: 777 570 564
e-mail: cb@luminex.cz

interiérová svítidla
venkovní svítidla
zápustná svítidla
světelné systémy
(lankové, tyčové na 12 V i na 220 V)




