
Svítidla LED 
pro veřejné
osvětlení



iGuzzini

Italská společnost iGuzzini byla založena v roce 1958 s původním 
zaměřením na výrobu dekorativních svítidel. V průběhu svého vývoje 
se přeorientovala na oblast architektonického a technického osvětlení. 
V odborné oblasti navazuje firma iGuzzini spolupráci s předními 
výzkumnými pracovišti z technických i humanitních oborů a spolupracuje 
s řadou významných architektů a designérů.

5

7

6

8

5 Německo, Ostfildern, veřejné osvětlení

6 Španělsko, Burgos

7 Itálie, Cavaion Veronese, veřejné osvětlení

8 Spojené arabské emiráty, Abú Dhabí



Etna

Více než 30 let poskytujeme prvotřídní služby v oblasti osvětlení 
investorům, architektům, developerům i státním institucím.  
Nabízíme vysoce kvalitní produkty italského výrobce iGuzzini 
a profesionální zpracování vašeho projektu. Díky našim specialistům 
na veřejné osvětlení získáte moderní a elegantních řešení pro váš park, 
náměstí, pěší zóny i ulice. Světlo se v našem podání stává plnohodnotnou 
součástí veřejného prostoru, formuje ho a zvyšuje jeho hodnotu.
Výběr nejzajímavějších projektů najdete na www.etna.cz.

1 Pardubice, Multimodální uzel veřejné dopravy - přednádraží       

2 Písek, osvětlení cyklostezky

3 Žacléř, osvětlení památkové zóny

4 Česká Skalice, Husovo náměstí
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Designová

IK08IP67DALI
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Power
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• Svítidla veřejného osvětlení se světelnými zdroji LED
• Instalace na stožáry a výložníky
• Programovatelný předřadník s možností nastavení 

provozního režimu: On/Off, DALI, Midnight dimming
• Smart Ready kompatibilní se systémy vzdálené správy
• Ochrana proti přepěťovým špičkám do hodnoty 10 kV / 6 kV
• Patentované optické systémy s vysokou účinností  

a omezením rušivého osvětlení
• Teploty chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K
• Třída clonění: Wow G4 - G6, Platea Pro G3 - G6

• Tělo svítidla z tlakově litého hliníku
• Pětivrstvá povrchová úprava s ochrannou nanovrstvou 

chrání svítidlo před korozí i v extrémních podmínkách
• Životnost 100.000 h L90B10
• Výměnný elektronický předřadník, výměnné LED moduly
• Vyrobeno z recyklovatelných materiálů
• Nízké provozní náklady díky vysokému měrnému výkonu

620 × 307 758 × 415 807 × 505 296 × 214 406 × 276

Wow Platea Pro

Smart
Ready 



Klasická

• Svítidla veřejného osvětlení se světelnými zdroji LED
• Instalace na stožáry a výložníky s průměrem 42 až 76 mm
• Programovatelný předřadník s možností nastavení 

provozního režimu: On/Off, DALI, Midnight dimming
• Smart Ready kompatibilní se systémy vzdálené správy
• Ochrana proti přepěťovým špičkám do hodnoty 10 kV / 6 kV
• Patentované optické systémy s vysokou účinností  

a omezením rušivého osvětlení
• Nové čočky OPTI SMART LENS optimalizované pro normu 

EN 13201:2015

• Teploty chromatičnosti: 2 200 K, 3 000 K, 4 000 K
• Třída clonění: G3
• Tělo svítidla z tlakově litého hliníku
• Pětivrstvá povrchová úprava s ochrannou nanovrstvou 

chrání svítidlo před korozí i v extrémních podmínkách
• Životnost 100.000 h L90B10
• Výměnný elektronický předřadník, výměnné LED moduly
• Vyrobeno z recyklovatelných materiálů
• Nízké provozní náklady díky vysokému měrnému výkonu
•	 Certifikace EPD environmentální prohlášení o produktu

IK09DALI
Multi
Power

690 × 378 416 × 211 529 × 268  650 × 328574 × 322

Opti
Smart
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Quid Street

IP67
Smart
Ready 



Parková

• Svítidla veřejného osvětlení se světelnými zdroji LED
• Instalace na stožáry a výložníky s průměrem 60 a 76 mm
• Programovatelný předřadník s možností nastavení 

provozního režimu: On/Off, DALI, Midnight dimming
• Smart Ready kompatibilní se systémy vzdálené správy
• Ochrana proti přepěťovým špičkám do hodnoty 10 kV / 6 kV
• Patentované optické systémy s vysokou účinností  

a omezením rušivého osvětlení
• Teploty chromatičnosti: 2 200 K, 3 000 K, 4 000 K
• Fotobiologicky bezpečná bez IR, UV a modrého světla

• Třída clonění: G3
• Tělo svítidla z tlakově litého hliníku
• Pětivrstvá povrchová úprava s ochrannou nanovrstvou 

chrání svítidlo před korozí i v extrémních podmínkách
• Životnost 100.000 h L90B10 nebo L80B10
• Výměnný elektronický předřadník, výměnné LED moduly
• Vyrobeno z recyklovatelných materiálů
• Nízké provozní náklady díky vysokému měrnému výkonu

Twilight

Twilight Joburg Twilight Paris Twilight Bilbao Twilight BilbaoTwilight OdenseTwilight Canberra
Ø 323 Ø 500 Ø 500 MetakrylátØ 500Ø 650 Ø 650
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Moderní, univerzální a elegantní řešení pro váš park, 
náměstí, pěší zóny i ulice. Vylaďte si svůj veřejný prostor.

Twilight Copenhagen

new

Ø 460



Showroom
Mečislavova 2/307

Praha 4, 140 00

Etna s.r.o.
724 912 091 

etna@etna.cz
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