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svítidla a světelné přístroje

Na český a slovenský trh vstupuje pro-
stredníctvom svojho exkluzívneho part-
nera – spoločnosti NECO, mimoriadne 
úspešný výrobca senzorových svietidiel 
Senses. Ide o švajčiarskeho výrobca uni-
kátnych svietidiel, ktoré za veľmi krát-
ky čas dokázali zaujať popredné miesto 
vo svete dizajnu i technického pokro-
ku. Toto unikátne prepojenie ukazuje 
cestu najmodernejšieho spôsobu sviete-
nia v interiéri.

Firma Senses sa v roku 2009 po pr-
výkrát predstavila na medzinárodnej 
výstave Light & Building a hneď pri 
svojom prvom vstupe na svetové trhy 
bola ocenená cenou Red Dot Design 
Award – „najlepšie z najlepších“ pre 
najvyššiu kvalitu dizajnu v kategórii 
svietidlá. Najvyššia priečka týmto výni-
močným svietidlám neunikla ani v sú-
ťaži IN LIGHT konanej pri príležitos-
ti štrnásteho ročníka medzinárodného 
veľtrhu interiéru a designu Tendence 
2009 v Prahe. Výnimočnosť svietidi-
el Senses ocenila aj odborná komisia 
v súťaži TOP LIGHT počas veľtrhu 
Pragointerier 2010.

Tajomstvo úspechu švajčiarskeho vý-
robcu tkvie v súhre tvaru, funkčnosti 
a emócie.

Svetovo uznávaný dizajnér Dorian 
Kurz vytvoril pre Senses výrazne elegant-
né tvary – bez akejkoľvek extravagancie. 
Svetový líder a vynálezca senzorovej tech-
niky Steinel zastrešil technickú vybave-
nosť svietidiel. Vďaka tomu sú svietidlá 
Senses dokonalým zlúčením elegancie 
s najvyšším stupňom techniky. 

Všetky sklenené časti svietidla sú ruč-
ne fúkané vo švajčiarskych sklárňach 
s dôrazom na precízne a kvalitné spra-
covanie. Vyberaný materiál a čisté línie 
svietidiel sa odrážajú na ich kráse. Vo 
vnútri svietidla sa ukrýva unikátna sen-
zorová technika, vďaka ktorej sa svieti-
dlá od firmy Senses správajú presne tak, 
ako si ich užívatel želá. Poskytujú svet-
lo výlučne vtedy, keď to potrebuje, vzá-
jomne pôsobia s ľuďmi, ktorí určujú ich 
svietenie. 

Jednoduché ovládanie umožňuje indi-
viduálne nastavenie automatického zopí-
nania svietidla podľa intenzity zotmenia 
okolia, časový spínač svietidlo vypne ale-
bo prepne do úsporného režimu, dĺžka 
dosahu senzora určuje priestorové pokry-
tie prednastavených funkcií. Jemné ply-
nulé rozsvietenie svietidla a mäkké teplé 
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svetlo prichádzajúceho víta príjemne ne-
vtieravo a nerušivo.

Pre zosúladenie svietidla a interié-
ru v zmysle individuálnych požiada-
viek ich majiteľa firma Senses koncipo-
vala všetky svoje svietidlá tak, aby boli 
kompatibilné s ktorýmkoľvek z dvaná-
stich doplnkov.

Obr. 3. Ing. Roman Stopka predstavuje svietid-
lá Senses odbornej komisii (súťaž TOP LIGHT, 
veľtrh Pragointerier 2010)

Obr. 1. Svietidlá Senses v interiéri

Obr. 2. Ovládacia technická časť je umiestená 
v podstave svietidlá
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