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trh, obchod, podnikání

Luminex je firma, která od roku 1991 
zastupuje významné zahraniční, větši-
nou německé, společnosti v oblasti osvět-
lení a distribuuje jejich výrobky. Právě 
teď zavádí na trh novou kolekci od špa-

nělského výrobce ROGU. Pan Patoč-
ka, majitel a jednatel firmy Luminex, 
nám zodpověděl několik otázek ohled-
ně této firmy.

Pane Patočko, Vaše firma se specializuje 
převážně na německé dodavatele. Proč jste se 
teď rozhodl pro španělskou firmu?

LUMINEX představuje 
novou kolekci svítidel

Protože chci jezdit na služební ces-
ty také do Španělska (směje se). Paella 
a výborná španělská vína jsou určitě dů-
vodem – a také to krásné moře a počasí. 
Ne, teď vážně. Španělsko je krásná země, 
s bohatou historií a kulturou, a to se pro-
jevuje také v designu osvětlení.

V čem se liší španělští a němečtí výrobci?
Němci dělají střídmější design v per-

fektní kvalitě. Španělé mají svítidla bo-
hatěji zdobená a tvary jsou různorodější.

Rogu je velká firma?
Rogu je rodinná firma, která patří 

mezi největší španělské výrobce svítidel. 
Pracuje tam přibližně osmdesát lidí. Jen 
ve vývojovém oddělení jsou čtyři desig-
néři. To se nevidí často. Výroba je velmi 
propracovaná a kvalita mimořádná. A co 
Španělé perfektně ovládají, to je galvani-
ka. Tedy povrchové úpravy jako chrom 
a matný nikl.

Jak široký sortiment má Rogu?
Jedná se o celkem čtyři značky: Rogu, 

Mardu, Deo a Drg, a šest katalogů. Ani 
nevím, o kolik tisíc výrobků vlastně jde. 
Nádherná je kolekce Diamant z hlavního 
katalogu Rogu. Jsou to skleněná svítidla 
z velmi kvalitního křišťálu. V tom si mys-
lím, že máme velký potenciál.

Kde mají možnost čeští zákazníci poznat 
Rogu blíže?

Jednak v budoucnosti v našich vzor-
kovnách a také nabízíme našim poten-
ciálním partnerům možnost navštívit fir-
mu ve Valencii, která leží přímo u moře, 
včetně letenky a ubytování na jednu noc. 
To děláme pro to, abych tam víno nemu-
sel pít sám.

Obr. 3. Stropní svítidlo Lucy+ 
výrobce: Rogu, Španělsko 
obj. číslo: RO 014-1250/6-016
provedení: chrom, kvalitní křišťál 
rozměry: délka každého ramene 580 mm, 
hloubka od stropu 160 mm 
krytí: IP20
světelný zdroj: halogenová žárovka QT14/G9, 
230 V/6× 33 W (energy saver 33 W = 40 W), 
dodáváno včetně zdroje
MOC vč. DPH: 16 356 Kč 

Obr. 1. Zápustné (stropní) svítidlo Diamant 
Keops
výrobce: Rogu, Španělsko 
obj. číslo: RO 001-0496/1-016
provedení: chrom, kvalitní křišťál 
rozměry: délka 100 mm,  
hloubka od stropu 60 mm 
krytí: IP20
světelný zdroj: halogenová žárovka QT14/G9, 
230 V/1× 33 W (energy saver 33 W = 40 W), 
dodáváno včetně zdroje
MOC vč. DPH: 1 429 Kč

Obr. 2. Stropní svítidlo Diamant Regleta 
5L/5BAR
výrobce: Rogu, Španělsko 
obj. číslo: RO 002-0472/5-072
provedení: chrom, wenge, sklo z kvalitního 
křišťálu 
rozměry: délka 900 mm, šířka 150 mm,  
hloubka od zdi 75 mm 
krytí: IP20
světelný zdroj: halogenová žárovka QT14/G9, 
230 V/5× 33 W (energy saver 33 W = 40 W), 
dodáváno včetně zdroje
MOC vč. DPH: 7 791 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, 777 570 565
Fax: 261 215 875
E-mail: info@luminex.cz
V E L K O O B C H O D
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

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–So 10:00 – 19:00

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

e-Shop: shop.luminex.cz

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

kanceláře, prodejny

www.luminex.cz
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