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Světelná technika

Vážení obchodní přátelé

Dear business partners

Vážení obchodní přátelé,
rádi bychom Vám tímto katalogem představili společnost ST-mb s.r.o. a její produkty.

Dear business partners,
By presenting this cataloque, we would like to introduce you company ST-mb s.r.o. and its production.
The company is focusing primarily on production of office and industrial lights and fittings.

ST-mb s.r.o. je společnost, která staví svou existenci na mnohaletých zkušenostech v oblasti kovovýroby
a povrchových úprav firem Pavel Podlipský KOVOVÝROBA a Pavel Podlipský KOVOLAK.
Společnost se svými produkty zaměřuje na oblast kancelářského a průmyslového osvětlení. Díky vlastnímu
strojovému parku a zázemí technického úseku, se zabýváme výrobou atypických svítidel. Snažíme se zvýšit hodnotu
svítidel technickým řešením, jednoduchou montáží, energetickou úsporností a snadnou údržbou.
V současnosti společnost disponuje nejmodernějšími technologiemi v oblasti zpracování plechů
a povrchových úprav:

-CNC vysekávání
tabule do rozměru 1250x2500x2mm
-CNC zakružování
délka 2000mm
-lisování
excentrycké lisy do 40t
-povrchové úpravy
práškové lakování
pětistupňová předúprava (Fe fosfát)

-CNC ohýbání
lisovací síla 80t
délka ohybu 3200mm
-CNC stříhání
materiál do tl. 3mm
-svařování
MIG,TIG,bodové svařování
-ostatní
řezání na pásové pile
tryskání

-v kooperaci
galvanické zinkování
žárové zinkování

Thanks to our own metal processing machine pool, powder paint line and tools of the technological department,
we can produce various scale of atypic and designer based luminaires.
.
We are endeavouring to improve value of the lights by application of precize technological solutions, insuring simple
assembly, energy saving and easy servicing.
Our company currently disposes of the most modern technologies in the field of metal plate processing
and surface finishing:

- CNC punching
sheets up to 1250x2500x2 mm
- CNC rolling
lenght 2000 mm
- Pressing
eccentric press up to 40t
- Surface finishing
pulverized varnishing
five-degree preliminary treatment (Fe phosphate)
- In cooperation
galvanic zinc coating
heat zinc coating

- CNC bending
pressing power 80t, lenght of the bend 3200 mm
- CNC cutting
material thickness up to 3 mm
- Welding
MIG,TIG, spot welding
- Other
band saw cutting
sand blasting

Většina našich světel může být na vyžádání osazena konektory Gesis od firmy Wieland.

Most of our fittings can be on request equipped with Wieland connectors.

ST-mb s.r.o. je certifikována dle ISO 9001:2001.

ST-mb s.r.o. is certified according to ISO 9001:2001.
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Výroba atypických svítidel
Production of atypical lighting units

Popis

Další info

Návrh svítidla je dle požadavků zákazníka, použití a funkčnosti.
Zadání výroby se provádí na základě odsouhlasené výkresové dokumentace nebo vzorků.
Výroba svítidel se provádí na CNC nejmodernějších technologiích, což zaručuje velmi přesnou výrobu
a opakovatelnost výroby.
Povrchová úprava se provádí práškovým lakováním dle výběru ze stupnice RAL a dalších odstínů.
Reflektory a mřížky vyrábíme - z lakovaného plechu práškovou barvou
- z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu
- z vysoce leštěného mačkaného hliníkového plechu.
Elektrickou výzbroj svítidel si určí zákazník.

Description
Design of the lighting unit is in accordance with customer` s requirements, general usage and
functionality.
Submission of the production is carried out on the basis of approved design documentation
or based on provided samples.
Production of the lighting units is done using the most modern CNC technology. High level of acuracy
and repetition of the production in the same quality is guaranteed.
Surface is finished by powder paint, where customers can choose a tone from RAL colour scale, or from
a range of other tones.
Reflector lights and louvres are made of

- steel plate varnished by powder paint
- anodised highly polished aluminium
- anodised matt aluminium
- anodised highly polished creased aluminium.
Electrical accessories are to be specified by customer.
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Přisazená svítidla
Surface mounted luminaires

quadra
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Quadra 1x28/54 W
Q12016-128L-93
Q12016-128M-93
Q12016-154L-93
Q12016-154M-93

70

1500x160x50

1200

70

1200x240x50

900

150

1500x240x50

1200

150

230402
231402
230502
231502

Quadra 2x35/49/80 W
Q15024-235L-93
Q15024-235M-93
Q15024-249L-93
Q15024-249M-93

B (mm)

900

230601
231601
230701
231701

Quadra 2x28/54 W
Q12024-228L-93
Q12024-228M-93
Q12024-254L-93
Q12024-254M-93

A (mm)

230401
231401
230501
231501

Quadra 1x35/49/80 W
Q15016-135L-93
Q15016-135M-93
Q15016-149L-93
Q15016-149M-93

LxWxH (mm)

1200x160x50

230602
231602
230702
231702

Další info

Popis

Opálový kryt / Opal Cover:
Použití: Svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů například
administrativních budov, obchodů, bank, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003.
Nebo jinou RAL.
Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách

- z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.

Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel lze provádět přímo na strop nebo za použití lankových závěsů svítidla zavěsit.
Závěsná svítidla vyrábíme ve variantě k přímému osvětlení či přímo-nepřímému osvětlení.
Závěsná svítidla P/N jsou opatřena otvory ve vrchní části svítidla, které propuští část světla a svítidlo pak
osvětluje i horní prostor (strop).

Description
Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools,
shopping centres, reprezentative areas, banks or offices.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006, RAL 9003.
Optical louvres are offered in two basic variations

- made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium.

Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5mm2 and G5 lamp, holdres. Internal wiring is done using 0,5mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string hangers.
By suspended instalation, there is a possibility to use direct-indirect illumination (marked P/N).
It is achieved by holes at the top of the lighting body, which transmit amount of light, so that ceiling is
illuminated as well. The indirect illumination has got pleasant and easthetically positive impact, especially
for the representative areas.
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Přisazená svítidla
Surface mounted luminaires

quadra

Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Quadra 3x14/24 W
Q6440-314L-93

A (mm)

B (mm)

400

320

645x400x50

400

320

390001

Q6440-314M-93

391001

Q6440-324L-93

390101

Q6440-324M-93

391101

Quadra 4x14/24 W
Q6440-414L-93

LxWxH (mm)

645x400x50

390002

Q6440-414M-93

391002

Q6440-424L-93

390102

Q6440-424M-93

391102

Další info

Popis
Použití: Svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů například
administrativních budov, obchodů, bank, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003.
Nebo jinou RAL.
Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách

- z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.

Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel lze provádět přímo na strop nebo za použití lankových závěsů svítidla zavěsit.
Závěsná svítidla vyrábíme ve variantě k přímému osvětlení či přímo-nepřímému osvětlení.
Závěsná svítidla P/N jsou opatřena otvory ve vrchní části svítidla, které propuští část světla a svítidlo pak
osvětluje i horní prostor (strop).

Description
Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools,
shopping centres, reprezentative areas, banks or offices.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006, RAL 9003.
Optical louvres are offered in two basic variations

- made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium.

Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5mm2 and G5 lamp, holdres. Internal wiring is done using 0,5mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string hangers.
By suspended instalation, there is a possibility to use direct-indirect illumination (marked P/N).
It is achieved by holes at the top of the lighting body, which transmit amount of light, so that ceiling is
illuminated as well. The indirect illumination has got pleasant and easthetically positive impact, especially
for the representative areas.

Světelná technika

4

Přisazená svítidla
Surface mounted luminaires

joist
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

LxWxH (mm)

Joist 1x14/24W
J609-114L-93
J609-114M-93
J609-124L-93
J609-124M-93

600x90x110
210001
211001
210101
211101

Joist 1x21/39 W
J909-121L-93
J909-121M-93
J909-139L-93
J909-139M-93

900x90x110
210201
211201
210301
211301

Joist 1x28/54W
J1209-128L-93
J1209-128M-93
J1209-154L-93
J1209-154M-93

1200x90x110
210401
211401
210501
210501

Joist 1x35/49/80 W
J1509-135L-93
J1509-135M-93
J1509-149L-93
J1509-149M-93

Popis

1500x90x110
210601
211601
210701
211701

Další info

Použití: svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů například
administrativních budov, obchodů, bank, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003,
nebo jinou RAL.
Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel svítidel lze provádět přímo na strop nebo za použítí lankových závěsů svítidla zavěsit.

Description
Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools,
shopping centres, representative areas, banks or offices.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by powder paint, tone RAL 9006, RAL 9003.
Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium.
Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5 mm2 and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string hangers.
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Přisazená antivandal svítidla
Surface mounted vandalism resistant luminaires

trezor
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Trezor 1x28/54W
T12019-128L-96s
T12019-128-96s
T12019-154L-96s
T12019-154-96s

760

104

600x190x55

460

104

1200x190x55

1060

104

900x190x55

760

104

600x190x55

460

104

271212
270212
271312
270312

Trezor 2x14/24 W
T9019-214-96s
T9019-214-96s
T9019-224-96s
T9019-224-96s

900x190x55

271412
270412
271512
270512

Trezor 2x21/39 W
T9019-221-96s
T9019-221-96s
T9019-239-96s
T9019-239-96s

104

271011
270011
271111
270111

Trezor 2x28/54W
T12019-228-96s
T12019-228-96s
T12019-254-96s
T12019-254-96s

B (mm)

1060

271211
270211
271311
270311

Trezor 1x14/24 W
T9019-114L-96s
T9019-114-96s
T9019-124L-96s
T9019-124-96s

A (mm)

271411
270411
271511
270511

Trezor 1x21/39 W
T9019-121L-96s
T9019-121-96s
T9019-139L-96s
T9019-139-96s

LxWxH (mm)

1200x190x55

271012
270012
271112
270112

Popis

Další info

Použití: zářivková svítidla Trezor jsou určena pro osvětlování prostorů s vysokým rizikem vandalismu
jako například: věznice, stadiony, podchody, metro, tělocvičny, šatny, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocel. plechu 1,5 mm lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003,
či jiný RAL.
V horním krytu je vsazena deska z materiálu PC o síle 4 mm. Tento kryt je spojen se spodním tělesem
pomocí speciálních šroubů, ke kterým je zapotřebí speciální klíč.
Do svítidel se dají vkládat i optické mřížky.
Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel se provádí přímo na strop nebo stěnu.

Description
Usage: fluorescent light fittings Trezor are designated for illumination of areas with a high risk of vandalism
such as prisons, stadiums, subways, undergrounds, changing rooms etc.
Body of the lightning unit is made of 1,5 mm thick steel plate varnished by powder paint, tone RAL 9006
or RAL 9003.
A 4 mm thick polycarbonate diffusor is set in the top cover. The cover is joined to the body using special
screws adjustable only when using a special kind of screwdriver.
Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium.
Electrical accessories: consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5 mm2 and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: directly to the ceiling or on the wall.
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Přisazená / částečně vestavná svítidla
Surface mounted or semi-recessed luminaires

trapéz
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Trapéz 1x28/54W
TR12531-128L-96s
TR12531-128M-96s
TR12531-154L-96s
TR12531-154M-96s

C (mm)

A1 (mm)

B1 (mm)

262

21

900

80

1550x310x50

1475

262

21

1200

80

1250x390x50

1175

342

21

900

160

1550x390x50

1475

342

21

1200

160

260412
261412
260512
261512

Trapéz 2x35/49/80 W
TR15524-235L-96s
TR15524-235M-96s
TR15524-249L-96s
TR15524-249M-96s

B (mm)

1175

260611
261611
260711
261711

Trapéz 2x28/54W
TR12524-228L-96s
TR12524-228M-96s
TR12524-254L-96s
TR12524-254M-96s

A (mm)

260411
261411
260511
261511

Trapéz 1x35/49/80 W
TR15531-135L-96s
TR15531-135M-96s
TR15531-149L-96s
TR15531-149M-96s

LxWxH (mm)

1250x310x50

260612
261612
260712
261712

Popis

Další info

Použití: svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů,
například administrativních budov, obchodů, bank, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003,
nebo jinou RAL.
Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el.předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel lze provádět přímo na strop a nebo je částečně zapustit do sádrokartonových
či minerálních podhledů.

Description
Usage: due to its excellent optical and design characteristics is the luminaire suitable for illumination of
interiors that are highly demanding as to the quality of light as well as attractive look of the luminaire.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006, RAL 9003.
Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium.
Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5 mm2 and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: is possible directly to the ceiling. An alternative is to build the light partly into the
plasterboard or mineral lower ceiling units – for easy recessing, it is recommended to order a
special fastening kit.
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Částečně vestavná svítidla
Surface mounted or semi-recessed luminaires

ladybird
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Ladybird 1/2x14/24W
L6018-114-91
L6018-214-91
L6018-124-91
L6018-224-91

46

900x180x85

31

46

1200x180x85

31

46

1500x180x85

31

46

360421
360422
360521
360522

Ladybird 1/2x35/49/80 W
L15018-135-91
L15018-235-91
L15018-149-91
L15018-249-91

B (mm)

31

360221
360222
360321
360322

Ladybird 1/2x28/54W
L12018-128-91
L12018-228-91
L12018-154-91
L12018-254-91

A (mm)

360021
360022
360121
360122

Ladybird 1/2x21/39 W
L9018-121-91
L9018-221-91
L9018-139-91
L9018-239-91

LxWxH (mm)

600x180x85

360621
360622
360721
360722

Popis

Další info

Použití: svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem přímo-nepřímého osvětlení vhodná pro použití
v kancelářích, administrativních budovách, úřadech, ale i školách či bankách.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003.
Optická část se skládá z perforovaného difusoru krytého opálovou folií - přímá složka
a parabolického bíle lakovaného reflektoru - nepřímá složka.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el.předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel lze provádět přímo na strop nebo část nad parabolickým reflektorem zapustit do
podhledu.

Description
Usage: the lighting units are thanks to their excellent optical features designated for a use in
administrative complexes, schools, shopping centres, offices or banks.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by powder paint, tone RAL 9006, RAL 9003.

A

Optical part consists of perforated diffusor filled by opal foil - direct illumination
and white parabolic reflector - indirect illumination.
Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals and G5 lamp holders.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or semi-recessed into
a mineral or plasterboard ceiling.
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Podhledová svítidla
Recessed luminaires

duna
pro přímo/nepřímé osvětlení, modul 600/625
for direct / indirect illumination, modul 600/625
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

LxWxH (mm)

Duna 1 1/2 x 14/24/40/55 W
D1-6060-255L-93
D1-6060-224L-93
D1-6060-240L-93
D1-6060-255M-93
D1-6060-224M-93
D1-6060-240M-93
D1-6060-255D-93
D1-6060-224D-93
D1-6060-240D-93

595x595x110 (M600)
202101
202501
202301
203101
203501
203301
200101
200501
200301

L=lesklá mřížka/polished louvre

202111
202511
202311
203111
203511
203311
200111
200511
200311

L=lesklá mřížka/polished louvre

M=matná mřížka/matt louvre

D=pouze děrovaný difusor
D=perforated diffuser only

Duna 2 1/2 x 14/24/40/55 W
D2-6060-255L-93
D2-6060-224L-93
D2-6060-240L-93
D2-6060-255M-93
D2-6060-224M-93
D2-6060-240M-93
D2-6060-255D-93
D2-6060-224D-93
D2-6060-240D-93

595x595x110 (M600)

M=matná mřížka/matt louvre

D=pouze děrovaný difusor
D=perforated diffuser only

D1 - reflektor v RAL 9003 / reflector in RAL9003
D2 - reflektor z matného hliníkového plechu / reflector from matt aluminium plate
M625 - je též k dispozici / also available

Popis

Další info

Použití: podhledová svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů
například administrativních budov, obchodů, bank, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou standardně v odstínu RAL 9003.
Reflektor a mřížky se nabízí v několika variantách
-reflektor z matného hliníkového plechu a parabolickou mřížkou
-reflektor z ocelového lakovaného plechu a parabolickou mřížkou
-reflektor z matného hliníkového plechu a děrovanou clonou
-reflektor z ocelového lakovaného plechu a děrovanou clonou.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5 nebo 2G11.
Montáž svítidel lze provádět jak do rastrových, tak do sádrokartonových stropů.
K montáži do sádrokartonových stropů se používá montážní sada.

Description
Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, shopping
centres, representative areas, banks or offices.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9003.
Reflectors and louvres combinations:
- reflector from matt aluminium + perforated, white powdered steel diffusor with optional
anodised aluminium parabolic louvre (matt or polished).
- reflector from white powdered steel + perforated, white powdered steel diffusor with
optional anodised aluminium parabolic louvre (matt or polished).
Electrical accessories: consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5 mm2 and G5 or 2G11 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2
conductors. Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: into the lower ceiling units 600x600 or 625x625 with visible systems of carrier rails and into
a plasterboard ceilings.

Světelná technika

9

Podhledová svítidla
Recessed luminaires

scrabble
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

LxWxH (mm)

Scrabble 3/4 x 14/24 W
S6060-414LA-93
S6060-414LB-93
S6060-414LC-93
S6060-414LA-D-93
S6060-414LB-D-93
S6060-414LC-D-93

595x595x51 (M600)
240201
240221
240241
240211
240231
240251

L=lesklá mřížka/polished louvre
M=matná mřížka/matt louvre
D=děrované panely/perforated panels

Scrabble 1/2 x 28/54 W
S12030-128L-93
S12030-128M-D-93
S12030-228L-93
S12030-228M-D-93
S12030-154L-93
S12030-154M-D-93
S12030-254L-93
S12030-254M-D-93

1195x295x51 (M600)
240401
241411
240602
241612
240501
241511
240702
241712

L=lesklá mřížka/polished louvre
M=matná mřížka/matt louvre
D=děrované panely/perforated panels

M625 - je též k dispozici / also available

Popis

Další info
Montážní sada / Assembly kit = 4x:

Použití: podhledová svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů
například administrativních budov, obchodů, bank, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou standardně v odstínu RAL 9003.
Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel lze provádět jak do rastrových tak do sádrokartonových stropů.
K montáži do sádrokartonových stropů se používá montážní sada.

Description
Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools,
shopping centres, banks or offices.
Body of the lightning unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9003. Optional perforation
of the steel board between the louvres forms an interesting design item.
Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium.
Electrical accessories: consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5 mm2 and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation into the lower ceiling units 600x600 or 625x625 with visible systems of carrier rails and into
a plasterboard ceilings.
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Podhledová svítidla
Recessed luminaires

squares
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Squares 1/2 x 13/18/26 W
Sq2222-113-96s-T
Sq2222-113-96s-E
Sq2222-118-96s-T
Sq2222-118-96s-E
Sq2222-126-96s-T
Sq2222-126-96s-E
Sq2222-213-96s-T
Sq2222-213-96s-E
Sq2222-218-96s-T
Sq2222-218-96s-E
Sq2222-226-96s-T
Sq2222-226-96s-E

250002
250001
250102
250101
250202
250201
250302
250301
250402
250401
250502
250501

Popis

LxWxH (mm)

Výřez/Cut out (mm)

340x220x115

200x200

T=magnetický předř.
T=magnetic ballast
E=elektronický předř.
E=electronic ballast

Další info

Použití: svítidla určená pro osvětlení vnitřích prostor jako jsou reprezentativní vestibuly, zasedací místnosti,
chodby či obchody a výklady.
Tělesa svítidel jsou vyrobena z pozinkovaného plechu, reflektor je z eloxovaného vysoce leštěného
nebo matného hliníku a vnější rámeček je buď z nerez nebo práškově lakované oceli (RAL 9006 nebo
dle přání). Reflektor může být opatřen krytem z pískovaného skla.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně tlumivkou nebo elektronickým předřadníkem, paticemi
G24-d nebo G24-q, 3-pólovou svorkovnicí zajištěnou proti vytržení vodičů.
Montáž svítidel: do sádrokartonového či minerálního podlhedu pomocí speciálních pružin,
tedy bez potřeby nářadí.

Description
Usage: light used for illumination of interior spaces such as lobbys, meeting rooms, corridors, shops or
shop windows.
Body of the light is made of zink-coated steel, reflector is made of anodised highly polished or matt
aluminium and outher frame is either from stainless steel, or from powder painted steel
(RAL 9006 or according to customer´s wish).
Reflector can be covered by sand-blasted glass.

L

Electrical accessories: magnetic gear or electronical ballast, G24-d or G24-q lamp holdres, 3-pole
terminal protected against tearing the conductors off.
Installation into lower ceilings or plasterboards using special springs that are part of the
downlight - no tools are needed for the montage.
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Závěsná svítidla
Pendant luminaires

quadra 2
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Quadra II 1-2x28/54W
QII12016-128L-96

A (mm)

B (mm)

22

70

1542x160x60

22

70

380411

QII12016-128M-96

381411

QII12016-154L-96

380511

QII12016-154M-96

381511

QII12024-228L-96

380412

QII12024-228M-96

381412

QII12024-254L-96

380512

QII12024-254M-96

381512

Quadra II 1-2x35/49/80 W
QII15016-135L-96

LxWxH (mm)

1242x160x60

380611

QII15016-135M-96

381611

QII15016-149L-96

380711

QII15016-149M-96

381711

QII15024-235L-96

380612

QII15024-235M-96

381612

QII15024-249L-96

380712

QII15024-249M-96

381712

Popis

Další info

Použití: designové svítidlo s přímo-nepřímou ilumanací vhodné pro osvětlení reprezentativních prostor
jako jsou recepce, zasedací místnosti, bankovní prostory, ale i k osvětlení kanceláří, obchodů, atd.
Těleso svítidel je vyrobeno z ocelového plechu lakovaného práškovou barvou v odstínu RAL 9006,
RAL 9003. Nepřímé osvětlení o objemu cca 30% je zajištěno pomocí shora volně vloženého
opálového krytu.
Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel lze provádět za použití lankových závěsů ve tvaru "Y" nebo pomocí jednotlivých závěsů.

Description
Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools,
shopping centres, representative areas, banks or offices.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006, RAL 9003.
Indirect illumination is solved using from above freely inserted opal cover (see picture).
Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium
Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5 mm2 and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string
hangers (either 2x "Y" hanger, or 4x single hanger).
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Závěsná svítidla
Pendant luminaires

twiggy
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

LxWxH (mm)

A (mm)

1250x85x95

1000

1550x85x95

1300

1250x100x95

1000

1550x100x95

1300

Twiggy 1x28/54W
TW1258-128L-97
TW1258-128M-97
TW1258-154L-97
TW1258-154M-97

291431
292431
291531
292531

Twiggy 1x35/49/80 W
TW1558-135L-97
TW1558-135M-97
TW1558-149L-97
TW1558-149M-97

291631
292631
291731
292731

Twiggy 2x28/54W
TW12510-228L-97
TW12510-228M-97
TW12510-254L-97
TW12510-254M-97

291432
292432
291532
292532

Twiggy 2x35/49/80 W
TW15510-235L-97
TW15510-235M-97
TW15510-109L-97
TW15510-109M-97

291632
292632
291732
292732

Popis

Další info

Použití: svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem a své jednoduchosti vhodná pro osvětlení
nejen interiérů, ale i výrobních, montážních nebo třídících stanovišť.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9007.
Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel svítidla se zavěšují do prostoru pomocí lankových závěsů.

Description
Usage: due to the exelent optical characteristics is the light suitable for illumination of the interiors like
administrative complexes, shopping centres, banks, etc, but also for various working places with
low requirements on IP of the fitting (assembly or sorting stations).
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9007.
Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium.
Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5 mm2 and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
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Závěsná svítidla
Pendant luminaires

gamp
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

LxWxH (mm)

Gamp 2x28/54W
G12314-228L-97
G12314-228M-97
G12314-228MD-97
G12314-228B-93
G12314-254L-97
G12314-254M-97
G12314-254B-93
G12314-254BD-93

1230x145x95
221421
222421
225421
223401
221521
222521
223501
226501

Gamp 2x35/49/80 W
G15314-235L-97
G15314-235M-97
G15314-235MD-97
G15314-235B-93
G15314-249L-97
G15314-249M-97
G15314-249B-93
G15314-249BD-93

1530x145x95
221621
222621
225621
223601
221721
222721
223701
226701

Popis

Další info

Použití: svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem a reflektorové variabilitě vhodná pro
osvětlení nejen interiérů, ale i administrativních budov, montážních hal, skladů, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9003, RAL 9007.
Reflektory - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu
- z ocelového plechu.
Všechny tyto reflektory se nabízejí i s perforací.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el.předřadníkem, objímkami G5.
Montáž: svítidla lze přišroubovat přímo na strop nebo za použítí lankových závěsů zavěsit.

Description
Usage: the lighting units are designated for places such as administrative complexes, assembly halls,
warehouses etc.
Body of the lighting unit is made of steel varnished by powder paint, tones RAL 9003 or RAL 9007.
Reflectors are from anodised highly polished or matt aluminium or from powder painted steel plate.
All the reflectors are also available with perforation.
Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection
of conductors up to 2,5 mm2 and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: Lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string hangers.
For continuous row assemblies, we equip the lights with Wieland connectors according to customer’s
requirement.
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Stropní a závěsná svítidla
Pendant luminaires

wing s,zs

Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Wing S,ZS 2/4x55W
WZS6435-255-95
WZS6435-455-95
WS6435-255-96s
WS6435-455-96s

LxWxH (mm)

Form

640x350x65
340031
340131
340231
340331

640x350x65
640x350x65
640x350x155
640x350x155

Popis

závěsné / pendel
závěsné / pendel
přisazené / ceiling mounted
přisazené / ceiling mounted

Další info

Použití: svítidla jsou vhodná k přímo/nepřímému osvětlení jako například reprezentační kanceláře,
recepce, obchody, banky, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9007.
Difuzor: pro omezení jasů je do spodní části svítidla vložena rozptylná fólie.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami 2G11.
Montáž: svítidel lze provádět přímo na strop a nebo za pomocí lankových závěsů zavěsit.

Description
Usage: lights are suitable for direct-indirect illumination of representative offices, lobbys, shops, banks, etc.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9007.
Diffusor: the bottom side of fitting is equipped with opal light diffusor.
Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5 mm2 and 2G11 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors.
Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string hangers.
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Stojanová svítidla
free standing luminaire for direct-indirect illumination

wing rn,zn
pro přímo/nepřímé osvětlení
for direct / indirect illumination

Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Wing RN 2/4x55W
WRN6435-255-96s
WRN6435-455-96s
WRN6435-255-96s-H
WRN6435-455-96s-H
WRN6435-255-96s-DALI
WRN6435-455-96s-DALI
WRN6435-255-96s-H-DALI
WRN6435-455-96s-H-DALI

LxWxH (mm)

640x350x1950
330011
330111
331011
331111
330015
330115
331015
331115

H=hranatá noha
H=rectangular pole

WRN = rovná noha / straight pole
WZN = zalomená noha / bent pole

Popis

Typ

Použití: Stojanová svítidla jsou vhodná k místnímu nasvětlení požadovaného prostoru. Například
reprezentační kanceláře, recepce, obchody, banky, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006.
Difuzor: pro omezení jasů je do spodní části svítidla vložena rozptylná fólie.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem (na vyžádání i stmívatelným)
objímkami 2G11, vypínačem (popř. stmívací kolébkou), přívodním vodičem s vidlicí na 230V.
Montáž: stojan.

Description
Usage: luminaires are suitable for direct-indirect illumination of local areas in representative offices,
lobbys, shops, banks, households etc.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006.
Diffusor: the bottom side of fitting is equipped with opal light diffusor.
Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals, 2G11 lamp holdres,
on/off switches, or touch DIMM switches. Internal wiring is done using 0,5mm2 conductors.
Installation: based on attached montage instructions.
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Stolní svítidlo
Table luminaire

deskito

Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Deskito 2x55W

LxWxH (mm)

Kg

650x220x1150

D6522-255-96s

372011

7

D6522-255-96s-DALI

372015

7

Popis

Další info

Použití: stolní svítidla jsou vhodná k místnímu přímému nasvětlení požadovaného prostoru.
Například kanceláře, recepce, obchody, banky, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006.
Difuzor: opálový nebo prismatický kryt odsazený 10 mm od tělesa pomocí rozpěrných válečků.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem (na vyžádání i stmívatelným),
objímkami 2G11, nášlapným vypínačem, přívodním vodičem s vidlicí na 230V.
Montáž: na hranu desky stolu (20 - 40 mm).

Description
Usage: luminaires are suitable for direct illumination of local areas in representative offices, lobbys,
shops, banks, households etc.
Body Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006.
Diffusor: opal or prismatic cover distanced 10 mm from the body using distance valves.
Electrical accessories Electrical accessories consit of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals,
2G11 lamp holders, step-on switch. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors.
Installation: on the edge of the table (20 - 40 mm) + attached montage instructions.
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Veřejné osvětlení
Outdoor and public LED based lighting

vot

Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

VOT - venkovní osvětlení
65

Vot 12 x 1W

300121

Vot 24 x 1W

300241

Popis

LxWxH (mm)

670x180x180

Další info

Použití: tato svítidla jsou určena pro osvětlení veřejných prostor (ulice, parky, parkoviště atd.) firemních
areálů (haly, ostatní plochy, podzemní prostory) i soukromých prostor.
Tělesa svítidel jsou vyrobena z polyesteru a světelně činný kryt je z PMMA nebo z polykarbonátu.
Tyto díly jsou spojeny pomocí nerezových spon.
Pro lepší optické vlastnosti je svítidlo vybaveno Al leštěným reflektorem.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena dle typu 12ks, 24ks LED.
Montáž svítidel: ke svítidlům se dodávají příruby dle průměru výložníku nebo příruba na rovnou zeď a
roh zdi.

Description
The new technology using LED is capable to cut back the costs dramaticaly and also distinctively
extends lifetime of the luminaire.
Usage: the lighting unit is used for illumination of the public areas (streets, parks, parkings, pedestrian
crossings, roundabouts, bicycle routes, stairways, etc.), private or industiral premises.
Body of the lighting unit is made of polyester. The diffusor is made of PMMA or polycarbonate.
These parts are joined together by stainless steel clips.
Electrical accessories vary according to the model of the lighting unit. It consist of 12, 24 pcs of LED
which are fixed on zinc-coated cooling plate.
Installation: flanges according to the diameter of the jib or a flange for assembly on the flat wall or
the wall corners are provided with the lighting unit.
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Orientační nástěné svítidlo
Wall pivot lighting

zero

Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Zero

LxWxH (mm)

250x73x25
Z5L

Popis

310051

Další info

Použití: svítidlo je vhodné pro použití do prostor, kde je nutné zabezpečit zcela automatické orientační
osvětlení, tedy např. chodby, sklepní prostory, schodiště, přístup k WC a podobných.
Funkčnost: Jedná se o automatické nástěnné svítidlo osazené 5 kusy LED diod s extrémně nízkou
spotřebou (pod 1W). Při snížených světelných podmínkách se světlo automaticky zapne a opětovně
zhasne při zvýšení intenzity okolního světla. Napájení je síťové- 230V. V případě výpadku sítě se světlo
automaticky přepne na záložní zdroj, který tvoří 4 samonabíjecí - bezúdržbové bateriové články
a světlo je schopno takto svítit až 6 hodin.
Tělesa svítidel a světelně činný kryt jsou vyrobena technologií vstřiku. Horní kryt je s tělesem spojen
pomocí plastových zácvaků.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena pěti kusy LED. Napájení 220V nebo 12V.
Montáž svítidel se provádí přímo na strop nebo na stěnu.

Description
Usage: lighting unit is suitable to use in areas in which it is necessary to ensure fully automatic pivot
illumination (e.g. corridors, basements, stairways, acces to the WC and others).
Functionality: automatic wall lighting unit is equipped by five pieces of the LED with extremely low
consumption (under 1W). When the light level is low, the unit turns automatically on and again off when
the intensity of ambient light increases. Mains power supply is 230V. In case of the mains failure, the light
is automatically switched to back-up power supply, which consists of four self-recharging batteries piles.
The batteries needs no maintainance and their operating time is up to 6 hours.
Body of the lighting unit and light active cover are injection moulded. Upper cover is connected with
the body using plastic clips.
Electrical accessories Electrical accessories consist of five piecies of the LED. El. supply – 220V or 12V.
Installation: directly to the ceiling or on the wall.
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Příslušenství / Accessories

Klíč / Key
Klíč:
T15019-180L-96S
T
15019
180
L

Ochranné koše / Protective grids

96S

Jméno svítidla
Rozměr v cm
Počet a watáž zdrojů
Typ mřížky
Odstín RAL

Trezor
150x19 cm
1 x 80 Watt
L = leštěný elox. alu, M = matný elox. alu,
B = bíle práškově lakováno, D = perforováno
9006 (S = se strukturou)

Key:
T15019-180L-96S
Optické mřížky / Optical louvres

T
15019
180
L
96S

Fitting name
Dimensions in cm
Count & wattage of sources
Louvre type
RAL tone

Trezor
150x19 cm
1 x 80 Watt
L = anodised highly polished alu, M = anodised matt alu,
B = white powder painted steel, D = perforated
9006 (S = with structure)

Lankové závěsy a samosvorné jezdce
String hanger with self-locking sliders

Bezpečnostní šrouby pro antivandal svítidla
Safety screws for vandal resistant lights

Bakovská 285 / 294 02 / Kněžmost
Czech Republic

Libošovice 76 / 507 44
Czech Republic
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