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světelnětechnická zařízení

Letos byla dokončena druhá etapa ar-
chitektonického osvětlení bytových domů 
Nová Harfa v Praze. Komplex se nachází 
ve Vysočanech, kde dříve stávaly průmys-
lové objekty ČKD Spalovna.

Třicet tři světlometů značky Schréder 
– typ Focal osvětluje fasády a architekto-
nické prvky hlavních budov s bytovými 
i nebytovými prostory; jejich loubí jsou 
osvětlena více než patnácti zemními sví-
tidly značky Schréder, typ Terra. Další tři 
zemní svítidla Terra byla použita k osvět-
lení pomníku umístěného na přilehlém 
bulváru, vybudovaném ve stylu širokých 
pařížských ulic. 

Světlomet Schréder – Focal 

Vodotěsný světlomet Focal má krytí 
optické i elektrické části IP66 a lze jej osa-
dit světelnými zdroji do 150 W. Svítidlo je 

vhodné k osvětlování architektonických 
prvků a fasád. Nabízí široký výběr růz-
ných rozložení svítivosti (maximum svíti-
vosti od 300 do 32 000 cd/klm). Instalace 
svítidla je díky nastavitelnému hliníkové-
mu držáku velmi snadná a flexibilní.

Zemní světlomet Schréder – Terra 

Řada svítidel Terra zahrnuje dva mo-
dely: Terra Maxi a Terra Midi. Tyto svět-
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Obr. 2. Svítidlo Schréder – Terra

Obr. 1. Svítidlo Schréder – Focal

Obr. 3. Architektonický prvek osvětlený svítidly 
Terra

Obr. 5. Zajímavé řešení osvětlení loubí budovy

lomety, jež jsou určeny 
k zapuštění do země, 
lze osadit světelnými 
zdroji do 150 W. Širo-
ké možnosti rozlože-
ní světelného toku, za-
jištěné množstvím růz-
ných typů reflektorů, 
splní i ty nejnáročněj-
ší požadavky. Svítidla 
Terra dotvářejí noční at-
mosféru, když osvětlují 
koruny stromů, fasády, 
architektonické prvky 
apod. Optický kryt je vy-
roben z tvrzeného skla 
o tloušťce 19 mm, vyso-
ce odolného proti zatíže-
ní přecházejícími lidmi 

či přejíždějícími automobily. Dvojité těs-
nění zaručuje stupeň krytí optické i elek-
trické části IP67.

Poradenství poskytuje a světelné návr-
hy vypracovává firma Artechnic – Schré-
der zdarma. Více na www.schreder.com

Obr. 4. Osvětlená budova 
v areálu Nová Harfa


