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Mnohí si iste spomínajú na radosť, akú 
im v detstve prinášali rôzne hry, napr. 
s jednoduchými drevenými kockami ale-
bo neskôr skladanie puzzle. Firma SEC 
a jej zamestnanci majú radi svetlo a dá sa 
povedať, že je u nich svetlo často doslo-
va hrou. Preto sa dlhodobo snaží hru so 
svetlom a svietidlami preniesť aj k svojim 
zákazníkom, do reálneho sveta, do pro-
jektov všade okolo nás… 

na prvý pohľad je zrejmá dokonalá súlad 
interiéru a použitých svietidiel. Svietid-
lá tu nie sú len designovým prvkom, ale 
zaručujú plnohodnotné osvetlenie celé-
ho priestoru na úrovni 500 lx. 

Použité boli svietidla typového radu 
Wega-Frame, ktoré sa vyznačujú de-
signom založeným na jednoduchých 
geometrických tvaroch (štvorec, ob-
dĺžnik). Rad zahŕňa typy montované 

na záves alebo na kolmú stenu. Svieti-
dlá sú k dispozícii vo verzii pre pria me 
alebo nepriame osvetlenie. Vďaka tomu 
sa dajú vytvoriť kombinácie a svetel-
né scény lahodiace oku – od výkonné 
hlavného osvetlenia (priama zložka) 
až po „náladové“ doplnkové osvetlenie 
(nepriame osvetlenie), alebo je možné 

zvoliť ich kombináciu a spojiť výhody 
oboch do jedného harmonického celku 
ako v tomto prípade. Teleso svietidla je 
vyrobené z vysoko kvalitných materiá-

lov, čo ho výrazne odlišuje od bežných 
svietidiel podobného typu na trhu. 
Rám svietidla je z pretlačovaného hli-
níkového profilu povrchovo uprave-
ného eloxovaním, čo mu dodáva ele-
ganciu a znak solídnosti pre použitie 
v moderných interiéroch. Svetelnočin-
ný kryt je vyrobený z odolného plastu – 
polykarbonátu, čím sa dosahujú dlho-
dobo stále mechanické vlastnosti (kryt 
nepraská, je ohybný aj po rokoch pre-
vádzky). Zároveň je vybavený prizma-
tickou optikou, ktorá zaručuje perfekt-
né svetelnotechnické parametre, kto-
ré sú podporené použitím výkonných 
elektronických predradníkov v spojení 
s progresívnymi svetelnými zdrojmi – 
žiarivkami T5.

V opisovanom projekte firma SEC 
naplno využila možnosti množstva rôz-

Svietidlá SEC – 
v jednoduchosti je krása

Obr. 2. Stropné svietidlo Wega-Frame
a) Wega-Frame-A 4× 24 W
b) Wega-Frame-C 2× 24 W

Obr. 1. Použitie nástenného svietidla Wega-Frame-F/-E

Osvetlení vstupné haly výrobného 
závodu firmy Sony

Jedinečným príkladom uvedenia tohto 
kréda do praxe je vstupná hala výrobné-
ho závodu firmy Sony, kde sa kombinu-
jú typické vlastnosti svietidiel SEC: „svet-
lo hrou“ a „v jednoduchosti je krása“. Už 
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nych tvarov (štvorec/obdĺžnik v piatich 
veľkostiach) a výkonov svietidiel, ktoré 
sú k dispozícii. 

Svietidlá Wega-Frame sa vyznačujú 
nie len dostatočným výkonom (od 4× 14 W 
až po 4× 54 W pre štvorec alebo od 2× 14 W 
až 2× 80 W + 2× 8 W pre obdĺžnik), ale aj za-
ujímavými rozmermi. Napríklad najväč-
šie svietidlo 4× 54 W tvaru štvorca 1 270 ×  

× 1 270 mm má hrúbku profilu len 50 mm. 
Tento jedinečný parameter v spojení s mož-
nosťou montovať svietidlo na poloautoma-
tický záves dáva systému svietidiel Wega-
Frame „ľahkosť a vzdušnosť“. A to je ne-
zameniteľná vlastnosť dôležitá najmä pre 
projekty, ako je tento v závode Sony. 

Firma SEC má v sortimente aj mnoho 
ďalších typov svietidiel založených na mi-
nimalistickom designe a kvalitných mate-
riáloch. Nebojte sa popustiť uzdu fantá-
zii… So svietidlami SEC budete na svoj 
projekt právom hrdí.

Núdzové svietidlá 

Firma SEC nevyrába len moderné in-
teriérové svietidlá, ale aj široký sortiment 
núdzových svietidiel pre moderné interi-
éry súčasnosti. Informácie nielen o nich 

Obr. 4. Svietidlá Wega-Frame vo vstupnej hale závodu Sony

Vyžiadajte si naše kompletné katalógy

Najväčší sortiment svietidiel 
         pre Váš interiér...
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Obr. 3. Nástenné svietidlo Wega-Frame-E 
2× 14 W

budú uverejnené v niektorom z nasledu-
júcich čísel časopisu Světlo. Pôjde najmä 
o núdzové svietidlá dokonalého desig-
nu a vysokej kvality. Dozvedieť sa niečo 

o nich môžete už teraz na www.sec.sk ale-
bo je možno si vyžiadať kompletný kata-
lóg SEC – edícia 2008/2009.  
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