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trh, obchod, podnikání

v moderních interiérech, zejména v kom-
binaci s ostatními svítidly společnosti 
Halla, jež jsou obdobně upravena. Svíti-
dla jsou nabízena pro čtyři druhy světel-
ných zdrojů (halogenové žárovky QR-111 
či halogenidové výbojky HIPAR111, 
HIT-CE a HIPAR-L30). Všechny uvede-
né reflektorové světelné zdroje jsou k dis-
pozici s různými úhly poloviční svítivosti 
od 4 do 45°. Výhodou svítidel se zmíně-
nými světelnými zdroji je možnost doda-
tečně upravit požadovaný úhel světelné-
ho svazku výběrem konkrétního světel-
ného zdroje. 

Vzhledem k častému používání popi-
sovaných svítidel v obchodních prosto-
rech, kde je nutné kromě zvýrazňující-

ho osvětlení zajistit i celkové rovnoměrné 
osvětlení prostoru, jsou součástí této řady 
svítidel i varianty pro kompaktní zářivky 
TC-L 55 W. Jsou k dispozici samostatné 
nebo jako kombinace s již zmíněnými bo-
dovými světelnými zdroji (obr. 5). 

Další informace o produktech z nabíd-
ky firmy Halla, a. s., lze nalézt na inter-
netových stránkách www.halla.cz nebo 
v pobočkách firmy. S

Na stránkách časopisu Světlo již bylo 
o svítidlech určených pro akcentní osvětlo-
vání uveřejněno několik informací. Tento 
článek se bude podrobněji zabývat svíti-
dly s obchodními názvy Serie 21, 22 a 23, 

vhodnými především k osvětlování expo-
zic v obchodech, buticích, ale i na recep-
cích nebo v kancelářských prostorech.

Serie 21

Svítidla zařazená do Serie 21 se vyrá-
bějí ve čtyřech provedeních (nástěnné, 
přisazené, závěsné a vestavné) a jsou osa-
zena jedním až čtyřmi světelnými zdroji. 
Svítidla v závěsné (obr. 1) a nástěnné va-
riantě jsou vyrobena z eloxovaného hliní-
kového profilu a z lakované oceli. Za svě-
telný zdroj lze zvolit halogenové žárovky 
QR111 nebo moderní halogenidové vý-
bojky s keramickým hořákem HIPAR111. 
Vestavná a přisazená svítidla jsou vyro-
bena z lakovaného plechu krytého práš-
kovou vypalovací barvou. Přisazená sví-
tidla jsou vzhledem k rozměrům před-
řadných přístrojů a teplotním poměrům 
uvnitř svítidla osazena pouze halogeno-
vými žárovkami QR111. U vestavné vari-
anty si lze vybrat ze čtyř typů světelných 
zdrojů (halogenové žárovky QR111 a ha-
logenidové výbojky HIPAR111, HIT-CE 
a HIPAR-L30). 

Serie 22

Svítidla Serie 22 jsou speciální typy sví-
tidel montované do předem připraveného 

„kastlíku“ ze sádrokartonu nebo do beto-
nového odlitku. Svítidlo tvoří pouze nos-
ná konstrukce světelného zdroje s před-
řadným přístrojem (obr. 3). Toto svítidlo 
je k dispozici pouze s halogenovými žá-

rovkami QR111 nebo halogenidovými vý-
bojkami HIPAR111. 

Serie 23

Svítidla Serie 23 jsou větší variantou 
svítidel Serie 21. Vyrábějí se pouze ve ve-
stavném provedení s eloxovaným hliní-
kovým rámečkem. Eloxovaný rámeček 
je vhodnou volbou při instalaci svítidla 
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Obr. 1. Čtyřzdrojové závěsné svítidlo (Serie 21)

Obr. 2. Příklad použití vestavné varianty svítidel 
Serie 21

Obr. 3. Vestavné dvouzdrojové svítidlo (Serie 22)

Obr. 4. Příklad použití svítidel Serie 22 v ob-
chodním prostoru

Obr. 5. Vestavné svítidlo (Serie 23), kombinace 
kompaktní zářivky a halogenových žárovek 




