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svítidla a světelné přístroje

táž na stenu len s nepri-
amou zložkou osvetle-
nia. Svietidlá je možné 
použiť vo všetkých mo-
derných interiéroch vrá-
tane hotelových izieb, 
bytov, lobby a pod. ako 
hlavné alebo doplnkové 
osvetlenie.

Typová rada  
WEGA-MODULE

Svietidlá tohto typo-
vého radu sa vyznaču-
jú štíhlou líniou hliní-

kového profilu (50 × 50 mm v priereze). 
V sortimente sa nachádzajú svietidlá rôz-
nych dĺžok a výkonov, s ktorých použi-
tím je možné vytvárať svetelné línie v pria-
mom smere alebo rôznych tvarov pomo-
cou spojovacích dielov v podobe písmen 
L a T. Svietidlá sú jedno-, dvoj- a troj-
žiarivkové od výkonu 1× 8 W až po vý-
kon 3× 80 W T5  a je možné je montovať 
na záves alebo priamo na strop či stenu. 
Difúzor svietidla je z odolného a neroz-
bitného PC, čím sa odlišuje od bežných 

Firma SEC je už dlhodobo tradičný 
výrobca kvalitnej osvetľovacej techniky 
(kvalita ISO 9001:2000), ktorý prináša 
nové trendy do osvetľovania moderných 
interiérov použitím vysokokvalitných elo-
xovaných hliníkových profilov v kombiná-
cii s najmodernejšími vysokofrekvenčnými 

predradníkmi (aj s možnosťou stmievania 
1 až 10 V alebo DALI) a progresívnymi vy-
soko účinnými svetelnými zdrojmi T5. 

Svietidlá sa vyznačujú elegantnými a zá-
roveň jednoduchými geometrickými tvarmi 
spojenými do harmonického celku. V sor-
timente SEC sa nachádzajú verzie urče-
né pre montáž na strop, na záves alebo na 
stenu, spolu v dvoch tvarových prevedeni-
ach (štvorec, obdĺžnik) a celkovo v piatich 
veľkostných verziách. Pri závesnej verzii je 
svetelný tok svietidla zložený z priamej aj 
nepriamej zložky, čo vytvára príjemne jem-
né, „mäkké“ osvetlenie interiéru. Optika 
svietidla môže byť opálová alebo prizma-
tická, na ktoré je možné navyše pridať fa-
rebné filtre k vytvoreniu farebnej harmó-
nie osvetlenia s farbou interiéru.

Typová rada WEGA-FRAME

Svietidlá Wega-Frame, ako už aj samot-
ný názov vystihuje, sa vyznačujú jedineč-
ným otvoreným „rámovým tvarom“ a sú 
určené pre montáž na záves pre priame 
alebo nepriame osvetlenie alebo pre mon-

Obr. 4. Svietidlo Wega-A-Frame 4× 24 W (LPP 
projekt)

SEC Lighting – leader v osvetľovaní 
moderných interiérov

Obr. 6. Svietidlo Wega-A-Module (Mazda 
projekt)

Obr. 5. Svietidlo Wega-I-Module 54 W

Obr. 3. Svietidlo Wega-Frame – nástenná verzia

Obr. 2. Svietidlo Wega-Frame (Sony, vstupná hala)

Obr. 1. Svietidlo Wega-A-Frame 4× 24 W (Hotel 
Magnus)
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Typová rada WEGA

Komfortné svietidlá 
z hliníkových profilov 
typového radu Wega sa 
vyznačujú elegantnými 
a zároveň jednoduchý-
mi geometrickými tvarmi 
spojenými do harmonic-
kého celku. V sortimente 
SEC sa nachádzajú ver-
zie určené pre montáž 
na strop, na záves alebo 
na stenu, spolu v dvoch 
tvarových prevedeniach 
(štvorec, obdĺžnik) a cel-

kovo v piatich veľkostných verziách. Pri 
závesnej verzii je svetelný tok svietidla zlo-
žený z priamej aj nepriamej zložky, čo vy-
tvára príjemne jemné, „mäkké“ osvetlenie 
interiéru. Navyše je možné pomer priamej 
a nepriamej zložky meniť v závislosti na prí-

davnom reflektore znižujúcom podiel ne-
priamej zložky až na 0 %. Dĺžku závesu je 
možné jednoducho meniť poloautomatic-
kými závesnými mechanizmami na telese 
svietidla. Optiky svietidiel môžu byť opá-
lové alebo prizmatické, na ktoré je navyše 
možné pridať farebné filtre pre vytvorenie 
farebnej harmónie osvetlenia s farbou in-
teriéru. Svietidlá SEC sú použité k osvet-
leniu aul, bytov, obchodných priestorov, 
kancelárií a pod. 

Svietidlá SEC Vám poskytnú svetelný 
komfort v práci, pohodu doma a navyše 
sa stanú štýlovým doplnkom harmonizu-
júcim s Vaším interiérom.

Vyžiadajte si kompletný katalóg SEC na 
office@sec.sk alebo navštívte www.sec.sk 

svietidiel na trhu. Svietidlá sú vhodné 
pre osvetlenie kancelárskych priestorov, 
autosalónov, obchodov, moderných by-
tov a pod.

Vyžiadajte si naše kompletné katalógy

Najväčší sortiment svietidiel 
         pre Váš interiér...

SEC s.r.o.
Jakuba Haška 11 
Nitra, Slovensko
tel.: +421-37-656 08 25
fax: +421-37-656  08 12
sec@sec.sk    www.sec.sk

Obr. 10. Svietidlo Wega-A 4× 24 W (použitie 
v byte)

Obr. 8. Svietidlo Wega-B-Module (použitie 
v byte)

Obr. 7. Svietidlo Wega-A-Module (kancelária)

Obr. 12. Svietidlo Wega-C 4× 14 W (použitie 
v byte)

Obr. 9. Svietidlo Wega-A-Module + Wega-C (kancelária)

Obr. 11. Svietidlo Wega-A 6× 54 W (aula)


