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trh, obchod, podnikání

daleko potravinového řetězce Globus, ve 
směru na Písek. Firma Luminex zde nabí-
zí svítidla exkluzivní dekorativní (GKS, 
Menzel, Bankamp, Franco, Bopp), stan-
dardní interiérová (Wofi, Honsel, Ligh-
tActs – Big White 2008, MP Leuchten) 
– mezi nimi také světelné systémy (lan-
kové, lištové, tyčové), nebo svítidla s dio-
dami LED, dále Luminex nabízí svíti-
dla venkovní (Albert, Landa, LightActs 
– Big White 2008), technická (Lival, Oli-
go, Bruck, LightActs – Big White 2008) 
a širokou škálu světelných zdrojů. S vý-
běrem osvětlení zájemcům pomohou od-
borně vyškolení prodavači. Lze si také te-
lefonicky domluvit schůzku s obchodním 
zástupcem – odborným poradcem a zá-
roveň vedoucím pro tento region: Jan 
Široký, mobil: +420 777 570 563, e-mail: 
jan.siroky@luminex.cz. S ním se mohou 

zákazníci setkat v prodejně nebo ho po-
zvat přímo k sobě. Tento člen týmu fir-
my navrhuje osvětlení pro rodinné domy, 
byty, hotely, restaurace, kanceláře, ob-
chody apod. Prodejna je otevřena: pon-
dělí–pátek 10:00–19:00, sobota–neděle 
10:00–17:00. 

Firma Luminex nabízí nejen osvětle-
ní a poradenství v tomto oboru, ale za-
jistí i jeho dopravu a montáž odborný-
mi pracovníky. 

Další novinkou firmy Luminex je je-
jich nově otevřený elektronický obchod: 
http://www.shop.luminex.cz. Sortiment 
na těchto stránkách je neustále doplňo-
ván.

Na vaši návštěvu v prodejně nebo  
v e-shopu se těší pracovníci firmy Luminex.

Firma Luminex otevřela v listopadu 
2007 novou prodejnu v Českých Budějo-
vicích, v interiérovém centru ZONA CB, 
Krčínova ul. 1608 (www.zonacb.cz). Pro-
dejna je snadno dostupná, nachází se ne-

Nově otevřená prodejna Luminex 
v Českých Budějovicích

Obr. 1. Interiérové centrum v Českých Budě-
jovicích

Obr. 3. Jan Široký – vedoucí regionu
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Prodejna 
v interiéro-
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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)


