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Více než 30 let poskytujeme prvotřídní služby v oblasti osvětlení 
investorům, architektům, developerům i státním institucím.  
Pomůžeme Vám s výběrem vhodných svítidel pro váš byt, dům  
i zahradu. Navrhneme společně svítidla ideální pro váš projekt i další 

chytré technologie, které dají interiéru správnou světelnou atmosféru  
a uživatelskou pohodu. Ať už vybereme jednotlivé svítidlo nebo celý 
osvětlovací systém, vždy budete mít jistotu, že naše řešení je kvalitní, 
odpovídající vašim potřebám a rozpočtu.

www.etna.czEtna
Vezměte nás domů



iGuzzini
Světlo na prvním místě

www.iguzzini.com

Italská společnost iGuzzini byla založena v roce 1958 se zaměřením 
na výrobu dekorativních svítidel. Díky spolupráci s největšími 
odborníky v oboru se zapsala do dějin světového designu. Řady 
zaměřené na elegantní a dekorativní svítidla jsou vyrobeny  

z vysoce kvalitních materiálů a používají nejmodernější technologie. 
iGuzzini je ideální volbou pro milovníky designu, kteří ocení italský styl, 
luxus a kvalitu.



S vášňí pro řemeslo od roku 1934
Ateljé Lyktan

Na konci rozlehlé krajiny jižního Švédska leží městečko Åhus. Zde 
sídlí společnost ateljé Lyktan, výrobce svítidel, který již 85let určuje 
švédský design. Vytváří vysoce kvalitní řešení osvětlení, která jsou 
co nejlépe přizpůsobena požadavkům lidí a mají co nejmenší dopad 

na životní prostředí. Společnost ateljé Lyktan přispívá k udržitelnému 
rozvoji společnosti a přebírá za něj odpovědnost.



www.ateljelyktan.se



Saas
Made in Helsinki

Severský den není na světlo příliš štědrý a je pro ně vzácným darem 
přírody a zdrojem pohody. Navrhovat světlo znamená navrhovat to, 
jak spolu komunikovat, jak být produktivní a kolik času na daném 
místě strávit. Právě tento druh zkušeností dělá výrobce SAAS jednoho 

z předních světových odborníků na inovativní a vysoce kvalitní 
osvětlení. Rozumí nejnovějším technologiím, jako jsou optická vlákna  
a LED. Zároveň jejich sortiment zahrnuje široký výběr pro osvětlení 
saun a wellness center.



Saas ročně rozsvítí až 6 000 saun po celém světě

www.saas.fi
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