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Obr. 3. Stojanové svítidlo Tromso 

obj. číslo: 
WO 3826.04.64.0000
provedení: 
matný nikl 
světelný zdroj: 
3 žárovky 75 W, G9 
+ 1 žárovka 40 W, 
G9, 230 V 
rozměry: 
výška 180 cm
s dálkovým ovládá-
ním, stmívatelné
dodáváno včetně 
světelných zdrojů
cena včetně DPH: 
10 620 Kč

Obr. 4. Stropní svítidlo Mira

obj. číslo: WO 9565.02.01.0300
provedení: chrom/sklo
světelný zdroj: 2 halogenové žárovky  
40 W, 230 V, G9
rozměry: 30 × 30 × 10 cm
dodáváno včetně světelných zdrojů
cena včetně DPH: 4 290 Kč

Obr. 5. Nástěnné svítidlo FourLights

obj. číslo: WO 4429.04.64.0000
provedení: matný nikl
světelný zdroj: 4× 80 LED, celkem 20 W 
rozměry: 37 × 37 cm
s dálkovým ovladačem, deset přednasta-
vených programů výměny barev
dodáváno včetně světelných zdrojů
cena včetně DPH: 14 700 Kč

Německá společnost Wofi s více než 
45letou tradicí, kterou firma Luminex vý-
hradně zastupuje na českém a slovenském 
trhu, nabízí zákazníkům široký sortiment 
moderních interiérových svítidel a halo-
genových kolejnicových systémů na 12 i 
230 V – vše za dostupné ceny. Tištěný ka-
talog, který obsahuje téměř 400 výrobků, 
si zájemci mohou vyžádat u obchodních 
zástupců firmy Luminex. Lze v něm na-
lézt moderní svítidla neobvyklých tvarů 
a barev, výškově nastavitelná závěsná sví-
tidla klasická i moderní, svítidla stojano-
vá, stolní, nástěnná i stropní, vedle celých 
světelných řad i jednotlivá exkluzivní sví-
tidla z ručně broušeného křišťálu, svítidla 
s diodami LED aj. Firma Wofi nabízí také 
svítidla v tzv. ekologickém programu, kte-
rá jsou vybavena úspornými světelnými 
zdroji (jsou šetrnější k životnímu prostře-
dí, spotřeba elektřiny je nižší než u běž-
ných žárovek, výdaje za elektrickou ener-
gii jsou nižší až o 80 %). Svítidla, která 
jsou dodávána včetně světelného zdroje, 
jsou vybavena světelnými zdroji od spo-
lečnosti Osram. 

Obr. 1. Závěsné svítidlo Lhasa

obj. číslo: 
WO 9199.07.01.0000
provedení: chrom, 
90 křišťálů
světelný zdroj:  
7 halogenových žá-
rovek 50 W/230 V, 
GZ10
rozměry:  
délka 100 cm, prů-
měr 50 cm
dodáváno včetně 
světelných zdrojů

cena včetně DPH: 38 520 Kč 

Obr. 2. Závěsné svítidlo Ring 

obj. číslo: 
WO 6480.07.64.0100
provedení:  
matný nikl 
světelný zdroj: 
7 halogenových žá-
rovek 20 W,  
12 V, G4
rozměry: délka  
150 cm, průměr 
50 cm
dodáváno včetně 
světelných zdrojů

cena včetně DPH: 8 070 Kč

LUMINEX představuje 
firmu WOFI

návrhy osvětlení
(pro supermarkety, hotely, restaurace)
technická svítidla
venkovní osvětlení

dekorativní 
osvětlení

technické 
osvětlení

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)


