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trh, obchod, podnikání

Ať se to někomu líbí nebo ne, vývoj 
zdrojů LED nelze zastavit. Mnozí jsou 
smutní z toho, že obyčejné žárovky od-
cházejí. Na to, jak vidí další vývoj v osvět-
lení, se ptáme jednatele firmy LUMINEX, 
pana Miroslav Patočky.

Pane Patočko, LED a dekorativní osvětle‑
ní – jde to dohromady?

Určitě ano. Vývoj jde obrovskými kro-
ky kupředu. Dnes se všichni baví o LED, 
ale ve vývoji už je další generace zdrojů – 

LUMINEX představuje  
novinky LED svítidel

tzv. OLED. Tedy organické LED. Já měl 
tu možnost již vidět první prototypy za-
budované ve svítidle.

Jaký bude vývoj cen LED svítidel na trhu?
To je velmi horké téma. Na jedné stra-

ně je tlak na ceny, aby klesaly, a na stra-
ně druhé máme velký pokles eura pro-
ti dolaru a také posilování čínské měny 
vzhledem k dolaru. Takže dvojí zdraže-
ní. A když k tomu ještě připočteme cenu 
za dopravu, kdy ceny za jeden kontejner 

vzrostly z 1 300 USD v roce 2009 
na odhadovaných 4 100 USD 
v létě tohoto roku, je jasné, že 
krátko- a možná i střednědobě 
půjdou nahoru. Velcí evropští vý-
robci již oznámili, že budou zvy-
šovat ceny o asi 10 až 15 %.

Jakou roli hraje odbyt při vývo‑
ji svítidel?

Velkou. V posledních něko-
lika letech jsme viděli ze strany 
nákupu hlavně tlak na ceny. Zde 
tlačily distribuční sítě masové vý-

robce k neustále nižším cenám. Teď, co 
se týče superlevných výrobků, začíná být 
trh nasycen. Hlavně v supermarketech 
často není vidět žádnou linii při tvorbě 
sortimentu. Myslím si, že výrobky střed-
ní cenové kategorie budou v budoucnos-
ti ty úspěšnější.

V čem vidíte Vaše hlavní úkoly pro ten‑
to rok?

Těch novinek je strašně moc, a proto 
jedním z nejdůležitějších úkolů je včas in-
formovat zákazníky – tím mám na mysli 
architekty, elektrikáře a také samozřejmě 
obchodní síť. Moderní technologie jsou 
stále náročnější na komunikaci.
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Obr. 3. Nástěnné LED svítidlo 
výrobce: Knapstein, Německo 
obj. číslo: 21.809.03
provedení: matná mosaz
rozměry: hloubka 175 cm
krytí: IP20
světelný zdroj: LED, 1× 5 W, 4 100 K 
MOC: 4 280 Kč

Obr. 1. Nástěnné LED svítidlo 
výrobce: Knapstein, Německo 
obj. číslo: 21.807.06
provedení: chrom, skleněný kryt 
rozměry: šířka 140 mm, hloubka od zdi 95 mm 
krytí: IP20
světelný zdroj: LED, 2× 3,5 W, 4 100 K
MOC: 10 956 Kč

Obr. 2. Svítidlo Richmond 598
výrobce: Wofi, Německo
obj. číslo: WO 3598.01.64.0000
provedení: matný nikl
rozměry: výška 176 cm 
krytí: IP20
světelný zdroj: LED, 1× 3 W, 3 500 K
dodáváno včetně světelných zdrojů
MOC: 11 101 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
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e-Shop: shop.luminex.cz

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

kanceláře, prodejny
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