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svítidla a světelné přístroje

Tak jako každý rok, i letos v létě uvádí 
společnost Lucis, s. r. o., na český trh nové 
kolekce svítidel, které jsou určeny pro ši-
roký okruh zákazníků. K osvětlení obyt-

Obr. 3. Stropní a nástěnné svítidlo Izar III

Obr. 2. Nástěnné svítidlo Izar II

Obr. 1. Nástěnné svítidlo Izar I

Novinky společnosti Lucis

ných prostor bytů a rodinných domů, ve-
řejných prostor restaurací, penzionů, ho-
telů, lázeňských a pečovatelských domů, 
škol, úřadů i nemocnic.

Svítidla řady IZAR

Stropní a nástěnná svítidla 
Izar jsou určena pro osvětlení 
zrcadel, chodeb, bytových pro-
stor. Vyrábějí se ve třech prove-
deních: Izar I (obr. 1), Izar II 
(obr. 2) a Izar III (obr. 3). 

je vyrobena z bílého světlo propouštějí-
cího akrylátového skla. Svítidlo je k dis-
pozici v délkách 600, 900 a 1 200 mm. Je 
osazeno lineárními zářivkami T5 (24 až 
54 W).

Svítidla řady CUBE 

Závěsná, stropní a nástěnná svítidla 
řady Cube (obr. 4) čtvercového tvaru 
byla zhotovena na základě požadavků 
zákazníků společnosti. Kovové části sví-
tidla jsou z bíle lakovaného plechu. Sví-

tidla Cube II jsou konstruována s „nevi-
ditelnou monturou“. Stínítko je vyrobeno 
z třívrstvého skla satén opál mat. Svítidlo 
je osazeno úspornými halogenovými žá-
rovkami nebo kompaktními zářivkami 
18 až 32 W.

Skryté tělo svítidla je vyrobe-
no z ocelového lakovaného 
plechu, stínidlo z barevného 
akrylátového skla, popř. z ple-
chu z korozivzdorné oceli. 
Světelně činná plocha stínidla 
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Obr. 7. Nástěnné svítidlo Asterion

Obr. 6. Stropní svítidlo Maia

Obr. 5. Závěsné svítidlo Luna

Obr. 4. Stropní a nástěnné svítidlo Cube
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Svítidla řady LUNA

Závěsná a stropní svítidla Luna (obr. 5) 
s vysokým světelným výkonem jsou ur-
čena k osvětlování chodeb, restaurací 
a obytných prostor. Stínidlo tohoto sví-
tidla je vyrobeno z třívrstvého skla satén 
opál mat, kovové prvky jsou z lakované, 
chromované a korozivzdorné oceli nebo 
mosazi. Svítidlo je osazeno kompaktní 
zářivkou 42 W.

Závěr

Současně s uvedením nových řad 
svítidel přichází na český trh i rozšíře-
ný sortiment již existujících řad: Maia 
(obr. 6), Selene IP44, Kalisto Frosted 
a Asterion (obr. 7). Dále jsou k dispozi-
ci nouzová kombinovaná svítidla a sví-
tidla s regulovatelným hlásičem pohy-
bu. Z prostorových důvodů není mož-
né na tomto místě podrobně představit 
celý rozšířený sortiment. S kompletním 
sortimentem se zájemci mohou sezná-
mit v katalogu STANDARD 2009-2011 
a od 15. září 2009 na webových strán-
kách www.lucis.eu nebo u obchodních 
partnerů firmy.
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