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svítidla a světelné přístroje

Spoločnosť Neco je exkluzív-
nym dovozcom švajčiarskych 
senzorových svietidiel Senses. 
Týmto unikátnym svietidlám 
patrí popredné miesto vo svete 
dizajnu a technického pokroku. 
Povznášajú atmosféru svetla na 
najvyššiu úroveň tvorivosti, štý-
lu, zmyselnosti a neopakovateľ-
ného zážitku.

Tajomstvo úspechu švajčiar-
skeho výrobcu tkvie v súhre tva-
rov, dokonalej funkčnosti a jedi-
nečnej emócie. 

Výrazne elegantné tvary, bez 
akejkoľvek extravagancie, mi-
moriadne technické vybavenie 
svietidiel prepojené najvyššou 
kvalitou robia z týchto svieti-
diel jedinečné a nenapodobiteľ-
né originály s puncom umelec-
kého diela.
– Celosvetovo vedúca firma 

v obore. a vynálezca senzo-
rovej techniky Steinel zastre-
šil technické vybavenie svie-
tidiel (vo vnútri svietidla je 
zabudovaná unikátna senzo-
rová technika, vďaka ktorej sa 
svietidlo správa tak, ako si to 
želá jeho užívateľ: svieti iba 
vtedy, keď je to treba, pôsobí 
vzájomne s ľuďmi, a to „auto-
maticky“ – bez ovládania).

– Sklenené časti svietidiel sú fú-
kané ručne v najlepších švaj-
čiarskych sklárskych diel-
ňach.

– Dizajn bol zverený do rúk 
najuznávanejším dizajnérom 
v obore:
Dorian Kurz – autor dizaj-

nu Senses B, Senses C a Senses 
S. Svietidlá tejto rady, ktoré vy-
tvárajú zmyslové svetelné kre-
ácie, ich elegancia, dokonalosť 
a najvyššia kvalita boli v roku 
2009 ocenené na celosvetovej 
úrovni titulom Red Dot De-
sign Awars – „najlepší z najlep-
ších“. Najvyššia priečka neunik-
la týmto svietidlám ani v súťaži 
IN LIGHT, ktorá sa konala pri 
príležitosti XIV. ročníka medzinárodné-
ho veľtrhu interiéru a dizajnu Tendence 
2010 v Prahe.

Oliver Haefeli – autor dizajnu Sen-
ses Eyes – svietidlá, ktoré predtým nikto 
nikdy nevidel.

Inovatívna technika vo svete svetla hrá 
na zmysly, prebúdza tvorivosť a hravosť. 

SENSES – keď svietidlá myslia, vidia, cítia

kuje pohyby ruky a reaguje bez fyzického 
kontaktu so svietidlom. Kúzlo jedineč-
nosti, ktoré je ocenené titulom Red Dot 
Design Awars 2010.

Svietidlá Senses Eyes boli na slovenský 
a český trh uvedené spoločnosťou Neco s. r. o. 
na druhom ročníku špecializovanej vý-
stavy svietidiel, dizajnu a príslušenstva 
v dňoch 10. až 13. marca 2011 vo Výstav-
ní síni Mánes, Praha.

NECO ponúka:
– dovoz a distribúciu najkvalitnejších 

senzorových svietidiel,
– realizáciu projektov,
– projekty na mieru – odborné poraden-

stvo,
– obchodnú spoluprácu pre štúdiá di-

zajnu, nábytku, svietidiel, projektantov. 

KONTAKT:
NECO s. r. o., 
Nám. SNP 6, 911 01 Trenčín
tel.: +421 424 456 710
fax: +421 424 456 711
mobil: +421 902 900 610
e-mail: stopka@neco.sk
www.spirit-of-senses.sk, www.neco.sk

Každá zo šiestich strán svetelnej kocky 
môže svietiť samostatne, v kombinácii  
s inou stranou, alebo stranami. Všetko 
podľa nálady, potreby, fantázie užívate-
ľa. Senses Eyes – atmosféra, ktorá sa nedá 
opísať slovami, atmosféra, ktorú treba za-
žiť. Vylepšený systém senzora inštalované-
ho vo vnútri tohto svietidlá pritom dete-


