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Fagerhult je švédska firma vyrábajúca 
a dodávajúca svietidlá do celej Európy 
a mnohých ďalších krajín v Ázii, Amerike 
a Austrálii. V súčasnosti je skupina Fager-
hult najväčším škandinávskym výrobcom 
svietidiel a zároveň jedným z najväčších 
výrobcov svietidiel na svete. Citlivý škan-
dinávsky prístup k životnému prostrediu 
sa prelína do celej skupiny. Krédom spo-
ločnosti je vyrábať a realizovať moderné 
kvalitné osvetlenie s úsporou elektrickej 
energie. Znižovať záťaž životného pro-
stredia nielen pri výrobe, ale hlavne pri 
používaní svietidiel zákazníkmi a užíva-
teľmi je samozrejmosťou. „Najvzácnejšia 

je tá elektrická energia, ktorá sa ani ne-
musí vyrobiť.“ 

Systémy osvetlenia navrhnuté spoloč-
nosťami skupiny Fagerhult Group môžu 
ušetriť až 40 až 80 % elektrickej energie. 
Fagerhult Belysning AB je základným 
výrobným závodom v centrálnom Švéd-
sku, situovaným v meste Habo, blízko ja-
zera Vättern a mesta Jönköping v krásnej 
švédskej prírode. Tu bola v roku 1945 za-
ložená malá fabrička na výrobu bytových 

FAGERHULT Group sa rozrastá
Nové svietidlá a nová stratégia skupiny Fagerhult Group na svetových trhoch

svietidiel. Prvým výrobkom bola stoja-
ca lampa z bambusového dreva s textil-
ným tienidlom, ktorej jeden zo zachova-
lých exemplárov stále svieti a pripomína 
históriu a tradíciu firmy v modernej hale 
nového závodu, ktorý stojí neďaleko pô-
vodnej prvej dielničky. Závod je posta-
vený v lese, nad brehmi jazera, vedľa sto-
jí administratívna budova v štýle 70. ro-
kov minulého storočia. Úctu k tradíciám 

je tu cítiť všade. Malé drevené chalúpky 
v ľudovom štýle vôkol sú využívané na fi-
remné školenia a stretnutia. Nechýba tu 
prednášková sála, jedáleň, bazén, sauna 
a ďalšie zaujímavosti pre vyžitie zákazní-
kov, ale aj zamestnancov firmy. 

Názov Fagerhult vo voľnom preklade 
znamená „pekné miesto v lese“. V skutoč-
nosti aj Fagerhultom je! A na to sú všetci 
zamestnanci právom hrdí. Fagerhult dnes 

Obr. 1. Budova 8Tallet v Kodani (DK), 
Fagerhult, svietidlo Hand rail LED

Obr. 2. Obytné centrum v Dánsku (DK) – LED svietidlá Fagerhult

Obr. 3. 
Nordica, 
kancelár
ska budo
va Ostrava 
(CZ) – 
ocenenie 
Green 
House
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vo svojom domovskom závode vyrába 
hlavne kancelárske a priemyselné svietid-
lá vysokých účinností, a tým aj s vysokou 
úsporou elektrickej energie. Práve z li-
niek tohto závodu vychádzajú také série 
svietidiel, ako sú Loop, Open Box, Oros-
so, Avion, DTI a ďalšie. Tri z uvedených 
svietidiel získali rok po roku cenu za di-
zajn „reddot design award“. V ocenených 

svietidlách sa snúbi škandinávsky dizajn 
s vysokou funkčnosťou. Vysoká svetelná 
účinnosť svietidiel, až 98 % a viac, priná-
ša aj veľkú úsporu energie. Napríklad pri 
priemyselných alebo športových halách, 
ako sú zimné štadióny, úspory dosahujú 
viac ako 30 000 EUR ročne! A to už je čo 
povedať. Za danú sumu si prevádzkova-
teľ môže každý rok dovoliť investovať do 

niečoho iného.
Veľký záujem o tie-

to svietidlá dokladu-
je realizácia viac ako 
dvadsiatich štadiónov 
vo Švédsku, šiestich šta-
diónov v Českej repub-
like, troch štadiónov 
a dvoch športových hál 
na Slovensku. Priemy-
selných hál je už reali-
zovaných ďaleko viac.

Elektronický systém 
osvetlenia umožňuje vy-
užiť mnoho ďalších vý-
hod, okrem plynulej re-
gulácie a kvalitnejšieho 
svetla i okamžité vypnu-
tie a zapnutie osvetlenia 
pre známy a populárny 
„blackout“ pri vysielaní 
reklamy. Pri priemysel-
ných a ostatných halách 
je väčšinou zavedený 
automatický regulačný 
systém.

Fagerhult má tiež 
bo hatý tzv. nemocnič-
ný program od svietidiel 
pre čisté priestory s kry-
tím IP65 až po komplet-
né systémy pre JIS, dialý-
zu, operačné sály a izbo-
vé osvetlenie a rozvody.

Svietidlá Fagerhult 
možno nájsť po celom 
svete, u nás je to napr. 
centrála Tatra Banky 

v Bratislave, ČSOB Košice či budova 
Nordica v Ostarve, Gist v Hradci Krá-
lové a iné.

 ateljé Lyktan je druhým najväčším 
výrobným závodom Fagerhult Group vo 
Švédsku. Pôvodne to skutočne bol len ate-
liér jedného z popredných švédskych dizaj-

nérov. Neskôr bol rozšírený aj na skúšobnú 
prevádzku a dnes je to značkový výrobný 
závod vyrábajúci špičkové svietidlá skupi-
ny Fagerhult. Závod je v mestečku Åhus na 
baltickom pobreží. Veľmi známa a tradič-
ná je výroba vodky Absolut v tomto meste. 
Táto vodka sa vyrába iba tu. Okrem iného 
je nový, moderný závod Absolut priamym 
susedom závodu Fagerhult. Toto malé mes-
tečko vyniká nielen výrobou svietidiel a al-
koholu. Okolo mestečka sa rozkladajú širo-
ké baltické pláže s bielym pieskom a boro-
vicovými hájikmi. Ak sú pekné a teplé dni 
na začiatku leta, je tu lepšie ako v Grécku. 
Krásne miesto na výrobu svietidiel. Vo vý-
robnom programe sú i vonkajšie svietidlá 
do peších zón ako napr. svietidlo Stock-
holm, ktorým je nasvietené celé historic-
ké centrum hlavného mesta Švédska. Ty-
pickými kancelárskymi svietidlami z tohto 
závodu sú série svietidiel Fovea, Tove ale-
bo krásna bytová Tundra.

Ďalším domácim závodom, resp. spo-
ločnosťou, je Fagerhult Retail AB v mes-
te Bolebygd, neďaleko Göteborgu. Táto 
spoločnosť vyrába a predáva svietidlá ur-
čené pre obchodné reťazce, galérie a vý-
staviská. Nová kolekcia tzv. spotlightov 
„cat walk“ získala okrem iných ocenení 
i cenu za dizajn „reddot design award 

Obr. 4. Svietidlo Tundra, jeho závesná aj nástenná podoba od  
ateljé Lyktan (SE)

Obr. 5. Autosalón, Trenčín (SK), svietidlá Waco a Fagerhult

Obr. 7. Volvo Trenčín (SK), svietidlá LTS do 
dlažby a Rondo na stožiari (2,5 m)

Obr. 6. 
Designplan 
realizoval 
osvetlenie 
Woodrow 
Wilson 
Centra, 
Princetown 
University 
NJ (USA)
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2009/2010“. Má novú budovu s veľkým 
showroomom a prednáškovou sálou pri 
diaľnici neďaleko göteborgského letiska. 
Predvádzacia hala je zameraná na ukáž-
ky správneho osvetlenia obchodov, buti-
kov a predajných centier. Nájdu sa tu však  
i priestory ukazujúce osvetlenie bytov 
a domov. Pri jej návšteve je dobré si pre-
zrieť aj Volvo múzeum v neďalekom Göte-
borgu. Najväčším zmluvným zákazníkom 
uvedenej spoločnosti sú predajne a pred-
vádzacie haly Nike po celom svete.

Osvětlení pro společenské prostory, 

kanceláře, hotely, restaurace, 

sportovní haly a stadiony, 

školy a tělocvičny, 

průmyslové haly, obchody

a další..

Art of light
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LTS Licht & Leuchten GmbH je ne-
mecká firma sídliaca v meste Tettnang. Je 
najmladšou súčasťou Fagerhult Group. 
Spoločnosť LTS vyrába široký sortiment 
svietidiel pre rôzne priestory. Najviac po-
užitia nájdu v obchodoch a nákupných 
centrách. Zaujímavá je aj kolekcia svieti-
diel PL, kruhových svietidiel veľkých roz-
merov. Široký je aj sortiment LED svieti-
diel, ktoré majú samostatný katalóg. Zau-
jímavá je kolekcia dlažobných svietidiel 
LED s nastaviteľným uhlom svietenia.

Waco, sídliaca v Belgicku a aktívna na 
celom svete, je ďalšou firmou Fagerhult 
Group. Technický dizajn jej svietidiel je 
vhodný do mnohých budov. Najznámej-
šou realizáciou s použitím produktov tej-
to spoločnosti je presklená budova App-
le v New Yorku.

Whitecroft lighting v Manchestere vo 
Veľkej Británii je zameraná na technické 
a kancelárske svietidlá, ale  špecializuje 
sa na svietidlá s automatickým riadením. 
Vyrába kolekciu kvalitných svietidiel pre 
čisté priestory.

Eagle Lighting je obchodná a sčasti 
výrobno-montážna firma skupiny, sídliaca 
v Austrálii. Je veľmi agilná na domácom 
trhu a jej produkcia celkovo tvorí viac ako 
50 % exportu Fagerhult Belysning AB.

Designplan je najnovším prírastkom 
firmy. Táto spoločnosť je aktívna na celom 
svete. Jej hlavné sídlo je vo Veľkej Británii, 
v meste Sutton. Firma je špecializovaná na 
svietidlá v úprave antivandal. V jej sorti-
mente sú však aj dizajnové interiérové a ex-
teriérové svietidlá. Je považovaná za špe-
cialistu v LED osvetľovaní a má zastúpenie 
v USA, na Ďalekom východe a v mnohých 
krajinách Ázie. Referenčné projekty možno 
vidieť vo Veľkej Británii (St. Pancras Stati-
on, Newcastle University) a v USA (Bos-

ton Museum of Fine Arts, Goverment Sta-
te Centrum, Cincicati, Ohio, Time Warner 
building, New York, atd.).

Fagerhult Group sa stáva jednou z naj-
významnejších spoločností v oboru osvet-
lenia na svete. Školiace a konferenčné cen-
trum Fagerhult Lighting Academy (FLA) 
neďaleko kodanského letiska Kastrup je 
ideálnym miestom medzinárodných kon-
ferencií a stretnutí  so zákazníkmi a par-
tnermi skupiny Fagerhult. 

Fagerhult Group CZ+SK onedlho ot-
vorí nové priestory a showroom v Brati-
slave, kde sú všetci priatelia, partneri a zá-
kazníci vítaní.

Ing. Dušan Hořínek,
Manager Fagerhult CZ+SK
Praha – Vídeň – Bratislava

www.fagerhult.cz, www.fagerhult.sk

Obr. 8. Boston Museum of Fine Arts (USA), Designplan 

Obr. 9. Jazz v Lincolnovom Centre v New Yorku 
(USA) je prácou firmy Designplan

Obr. 10. Nová 
tréningová hala 
Košice (SK) – 
svietidlá Fager
hult Induline T5


