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svítidla a světelné přístroje

Často používaný je jednofázový pří-
pojnicový (lištový) systém Check-In. Liš-
ta se skládá z vysoce pevného hliníkového 
profilu, který díky rozměrům 22 × 8 mm 
celosvětově patří k nejmenším svého dru-
hu. Pro nadčasový tvar, omezené rozmě-
ry a pro široký výběr svítidel s nejrůzněj-

šími světelnými zdroji a komponentami 
lze systém instalovat jak do soukromých 
místností, tak i do obchodních a kance-
lářských prostor (obr. 3).

Clix je lištový systém na malé napětí, 
obsahující pochromované měděné trubky 
s průměrem 6 mm a roztečí 34 mm. Všechny 
spojovací prvky mohou být snadno a bez-
pečně namontovány pružinovými konek-
tory bez použití nářadí. Kvalita materiálu 
s vodičem velkého průřezu dovoluje sys-
tém celkově zatížit až do 300 V·A/25 A. Se 
svým celkovým až filigránským vzhledem 
a neomezeným výběrem všech systémových 
komponent je Clix vhodný do každé mo-
derní místnosti (obr. 4). 

S

Německá firma Oligo, kterou firma Lu-
minex výhradně zastupuje, nabízí zákazní-
kům výrobky, které se vyznačují moderním 
designem, funkčností, precizním zpraco-
váním detailů a vysokou kvalitou. 

Nedávno přišla s novinkou v oblasti ná-
stěnných svítidel – modulárním svítidlem 
Grace unlimited. Jde o individuálně sesta-
vitelné svítidlo, které doplnilo již existují-
cí variantu v kartáčovaném hliníku další-

mi barevnými verzemi. V různých barvách 
a povrchových úpravách si lze vybrat všech-
ny díly, ze kterých se svítidlo skládá (zá-
kladní prvek, skleněná deska, hlava a skle-
něné kryty) (obr. 1).

Ze širokého sortimentu svítidel lze také 
zmínit např. zásuvkový systém Plug-In, 
tvořený svítidlem s konektorem a základ-
nou s pouzdrem. Koncept vratného ko-
nektoru s téměř neomezenými technický-
mi a tvůrčími možnostmi kombinování po-
skytuje projektantovi a uživateli vysokou 
míru přizpůsobivosti  různým, i měnícím 
se požadavkům na osvětlení (obr. 2).

Firma LUMINEX představuje 
firmu OLIGO

Obr. 1. Nástěnné svítidlo Grace unlimited
výrobce: německá firma Oligo
OL 511-1660111 + OL 30-1660000-13 + OL 
30-1660111 + OL 30-1660200-01
provedení: čiré sklo s lístkovým zlatem, hlava 
matná zlatá
světelný zdroj: halogenová žárovka 75 W, 12 V, G9 
rozměry: deska 200 × 200 mm, hlava průměr 
130 mm
dodáváno včetně světelného zdroje
cena včetně DPH: 10 103 Kč

Obr. 3. Svítidlo Gate B Seven  
(do systému Check-In)
výrobce: německá firma Oligo
obj. číslo: OL 10-2019008
provedení: hliník
světelný zdroj: halogenová žárovka 50 W,  
230 V, GZ10 
rozměry: výška 90 mm, průměr 51 mm
dekorativní kroužek k objednání zvlášť
dodáváno bez světelného zdroje
cena včetně DPH: 3 309 Kč

Obr. 4. Svítidlo Yps (do systému Clix)
výrobce: německá firma Oligo
obj. číslo: OL 9-60142
provedení: chrom
světelný zdroj: halogenová žárovka 50 W, 
12 V, GU5,3 
rozměry: výška 100 mm, průměr 51 mm
dekorativní modrý kryt k objednání zvlášť
dodáváno bez světelného zdroje
cena včetně DPH: 1 634 Kč

Obr. 2. Svítidlo Oki-Doki 
(do systému Plug-In)
výrobce:  
německá firma Oligo
obj. číslo: OL 9-36037M
provedení:  
matný chrom
světelný zdroj: haloge-
nová žárovka 35 W,  
12 V, G4 
rozměry:  
výška 240 mm,  
průměr koule 80 mm
dodáváno bez světelné-
ho zdroje
cena včetně DPH:  
3 519 Kč
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