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Obr. 3. Zápustné svítidlo Alled

obj. číslo: LA 114641
provedení: kartáčovaný hliník/akryl
světelný zdroj: 3× PowerLED, 1 W, 
230 V/350 mA 
rozměry: d × š × v – 12 × 5 × 2 cm
dodáváno včetně světelných zdrojů
cena včetně DPH: 1 964 Kč

Společnost Luminex, jedna z nejstar-
ších firem specializovaných na osvětle-
ní v ČR, zastupuje na českém a sloven-
ském trhu několik významných výrobců: 
Albert, Bankamp, Bopp, Bruck, Calex, 
Epstein Design, Franco, Knapstein 
(GKS), Landa, Menzel, Oligo, Sorpetaler 
Leuchten, Wofi. Kromě toho dodává pro-
dukty i mnoha dalších firem, např. Lival, 
LightActs a MP Leuchten. V několika po-
sledních dnech uvedla na trh nový katalog 
svítidel německé společnosti LightActs 
– Big White 2009. Jde o svítidla pro kaž-
dou příležitost – dekorativní, technická 
i venkovní. Tento katalog si lze vyžádat 
u obchodních zástupců firmy Luminex. 
V elektronické podobě je k dispozici ke 
stažení také na internetových stránkách 
www.luminex.cz, a to celý, nebo i po čás-
tech (podle druhu osvětlení). Kromě zá-
kladních produktů (závěsná, nástěnná, 
stropní, stolní a stojanová svítidla) lze 
v katalogu nalézt také lištové systémy na 
12 i 230 V, speciální řady svítidel (Light In 
Motion, Stage Factory Line atd.), zápust-
ná svítidla, dekorativní osvětlení (světelné 
řetězy, optická vlákna, pásy LED apod.), 
venkovní svítidla a příslušenství (světelné 
zdroje, transformátory).

Obr. 1. Stropní svítidlo Retrosix

obj. číslo: LA 147591
provedení: kartáčovaný hliník/akryl  
(černý)
světelný zdroj: reflektorová halogenová žá-
rovka QRB111, 50 W, 12 V, G53
rozměry: d × š × v – 23,5 × 17 × 12 cm
dodáváno bez světelného zdroje
také varianta s čirým akrylovým krytem
cena včetně DPH: 2 637 Kč 

Obr. 2. Závěsné svítidlo DomeLED

obj. číslo: LA 147341
provedení: barva stříbrnošedá 
materiál: hliník

světelný zdroj: 1× PowerLED (6× 1 W), 
230 V/350 mA 
rozměry: průměr 10,8 cm, výška 12,5 cm, 
délka závěsu 1,8 m
dodáváno včetně světelného zdroje
cena včetně DPH: 6 567 Kč
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Obr. 4. Nástěnné venkovní svítidlo Wallyx
obj. číslo: LA 227198
provedení: barva antická bronzová, 
materiál: hliník
světelný zdroj: reflektorová halogenová žá-
rovka 50 W, 230 V, GU10
rozměry: š × v × h – 10 × 15,3 × 11,7 cm
dodáváno bez světelného zdroje
také v barvách antracit nebo stříbrošedá
cena včetně DPH: 2 294 Kč 


