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trh, obchod, podnikání

Od roku 1991 působí na českém trhu 
společnost Luminex. Byla jednou z prv-
ních obchodních firem, které zaváděly 
osvětlení halogenovými žárovkami. „To 
byla tehdy v osvětlení taková malá revoluce. 
Bojovali jsme s různými předsudky ze strany 
zákazníků, ale nakonec víme, že halogenové 
žárovky mají svoje místo v každodenním ži-
votě,“ říká majitel a zakladatel firmy Mi-

roslav Patočka, který je také majitelem 
obchodní firmy MP-Leuchten v soused-
ním Německu.

„V roce 2009 jsme otevřeli novou prodej-
nu v Plzni na Klatovské třídě 131/26, kte-
rá je skutečně velmi hezká,“ říká Patočka, 
„a také jsme rozšířili aktivity v našem e-sho-
pu (http://shop.luminex.cz/).“ 

LUMINEX – specialista na osvětlení
Inovace od roku 1991

Luminex klade důraz na kvalitu a ino-
vaci. Určitě nepatří mezi dodavatele, kte-
ří se řadí do šedi průměru. V této firmě 
lze koupit svítidla i za víc než 50 000 Kč. 
Mezi zákazníky patří i různé celebrity, 
sportovci nebo lidé z podnikatelské třídy.

Svítidla z masivní mosazi, ručně vyrá-
běná a letovaná stříbrem lze nalézt v ko-
lekci německé firmy Knapstein nebo Ban-
kamp. Kolekce od německé firmy WOFI 
se vyznačují progresivními tvary a kombi-
nací kovu s křišťálem, což je v současnos-
ti velký hit. „Nejúspěšnějším výrobkem z na-
bídky 2009 je ale svítidlo Zixi, které kombinuje 
osvětlení halogenovými žárovkami a světelný-
mi diodami (LED) a lze je dálkově ovládat. 
Když potřebujete málo světla, máte možnost 
svítit jen diodami LED s velmi malou spotře-
bou elektrické energie, když potřebujete světla 
hodně, zapnete halogenové žárovky,“ vysvět-
luje Patočka.

Obr. 1. WOFI – lustr Sevilla
obj. číslo: WO 5538.24.01.0000
provedení: chrom
světelný zdroj: 24× halogenová žárovka 20 W, 
12 V, G4
rozměry: průměr 110 cm, výška 150 cm
dodáváno včetně světelných zdrojů
cena včetně DPH: 79 042 Kč

Obr. 2. WOFI – stropní svítidlo Zixi 
obj. číslo: WO 9933.09.06.0000, provedení: sklo křišťál a mat
světelný zdroj: 9× halogenová žárovka 20 W, 12 V, G4, + 9× LED RGB (měnící barvu)
dodáváno včetně světelných zdrojů, rozměry: 62 × 62 cm, výška 12 cm, cena včetně DPH: 16 164 Kč

Obr. 3. WOFI – lustr Arizona 
obj. číslo: WO 5225.06.09.1000
provedení: imitace tmavý rez, křišťál
světelný zdroj: 6× E14, max. 40 W, 230 V 
rozměry: průměr 74 cm, výška 150 cm
dodáváno bez světelného zdroje
cena včetně DPH: 14 969 Kč

• dekorativní osvětlení
• interiérová svítidla
• venkovní svítidla
• zápustná svítidla
•  světelné systémy 

(lankové, tyčové na 12 V i na 230 V)

• technické osvětlení
• LED svítidla
• úsporná svítidla
• zdroje a příslušenství

Petra Rezka 10, Praha 4
Tel.: 261 090 950
Fax: 261 215 875
E-mail: info@luminex.cz
V E L K O O B C H O D

P R O D E J N Y
SOHO INTERIÉROVÉ CENTRUM 
Svratecká 989, Brno – Modřice 
Tel./fax: 547 213 661
Prodejní doba: Po–Ne 10:00 – 20:00

ZONA CB 
Krčínova 1608 (směr Písek) 
370 11  České Budějovice
Tel./Fax: 385 310 976
Prodejní doba:  Po–Pá :00 – 19:00 

So–Ne :00 – 1 :00

Klatovská třída 131/26, 301 00  Plzeň
Tel./fax: 377 389 590
Prodejní doba:  Po–Pá 9:00 – 19:00 

So 9:30 – 15:00

Ječná 7, 120 00  Praha 2
Tel./fax: 224 921 563
Prodejní doba:  Po–Pá 9:00 – 19:00 

So 9:30 – 15:00

Návrhy osvětlení pro rodinné 
domy, byty, hotely, restaurace, 

kanceláře, prodejny

www.luminex.cz
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, 777 570 565

e-shop: shop.luminex.cz

Praha, stř. a sev. Čechy: 777 730 262
Východní Čechy a Morava: 777 570 562
Západní a jižní Čechy: 777 730 266
Slovensko: 777 730 264
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