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Vyberte si 

svůj styl



lumina
video

https://youtu.be/kioexg1OmAo


Design
na prvním místě

lumina soul
lumina intense
lumina passion



lumina soul  
Kvalitní provedení

bílý, lesk



černý, mat

Výrazný, odvážný, 

lákavý.

stříbrný, mat

Elegantní, jedinečný, 

vkusný.

bílý, lesk

Klasický, 

jednoduchý, 

nadčasový.

lumina intense 
klasika ve třech 
barevných designech



lumina passion
ještě širší výběr





lumina
Kvalitní provedení



Široká funkcionalita
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Vypínač je jen 
začátek

Potřebujete více?

Otočný stmívač

Tlačítkový stmívač 

Detektor pohybu

Konektor pro USB

Konektor pro HDMI

Počítačová zásuvka

Anténní konektor

Reproduktorový konektor



lumina
Vypínač je jen 
začátek

Potřebujete více?

Otočný stmívač

Tlačítkový stmívač

Detektor pohybu

Konektor pro USB

Konektor pro HDMI

Počítačová zásuvka

Anténní konektor

Reproduktorový konektor



lumina
Vypínač je jen 
začátek

Potřebujete více?

Otočný stmívač

Tlačítkový stmívač

Detektor pohybu

Konektor pro USB

Konektor pro HDMI

Počítačová zásuvka

Anténní konektor

Reproduktorový konektor



lumina
Vypínač je jen 
začátek

Potřebujete více?

Otočný stmívač

Tlačítkový stmívač

Detektor pohybu

Konektor pro USB

Konektor pro HDMI

Počítačová zásuvka

Anténní konektor

Reproduktorový konektor



lumina
Vypínač je jen 
začátek

Potřebujete více?

Otočný stmívač

Tlačítkový stmívač

Detektor pohybu

Konektor pro USB

Konektor pro HDMI

Počítačová zásuvka

Anténní konektor

Reproduktorový konektor



lumina
Vypínač je jen 
začátek

Potřebujete více?

Otočný stmívač

Tlačítkový stmívač

Detektor pohybu

Konektor pro USB

Konektor pro HDMI

Počítačová zásuvka

Anténní konektor

Reproduktorový konektor



lumina
Vypínač je jen 
začátek

Potřebujete více?

Otočný stmívač

Tlačítkový stmívač

Detektor pohybu

Konektor pro USB

Konektor pro HDMI

Počítačová zásuvka

Anténní konektor

Reproduktorový konektor



lumina
Vypínač je jen 
začátek

Potřebujete více?

Otočný stmívač

Tlačítkový stmívač

Detektor pohybu

Konektor pro USB

Konektor pro HDMI

Počítačová zásuvka

Anténní konektor

Reproduktorový konektor



lumina
Vypínač je jen 
začátek

Potřebujete více? 

adaptér pro přístroje 45x45
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lumina soul a intense
technické informace



lumina passion
technické informace



Objednací číslo

WLxxx0

0 – bílý

2 – stříbrný

3 – černý

lumina 
technické informace



lumina

provedení



Jednoduchá 
instalace 
v několika krocích

Rozbalte a namontujte. 

Rychle a bezpečně.

Sérii lumina jsme navrhli tak, aby byla montáž 

snadná pro montéry a všechny profesionály, 

pro které je čas a rozpočet jedním 

z rozhodujících kritérií.



Metalowapodstawa

Kovová základna

Stabilní konstrukce bez ostrých hran umožňuje rychlou 

a bezpečnou instalaci.



Rozpěrné příchytky

Rozpěrné příchytky umožňují snadnou 

a rychlou instalaci při zachování správné 

polohy strojku a chrání vodiče před 

poškozením.



Přístup ke svorkám

Bezpečná montáž vodiče zajišťuje 

jednoduchou a spolehlivou instalaci bez rizika 

poškození svorek. Snadný přístup ke svorkám 

umožňuje otestovat přítomnost napětí bez 

demontáže vodičů. 



Bezšroubové svorky

Bezšroubové svorky výrazně zkracují dobu 

instalace a zároveň zaručují konstantní tlak 

vodivých prvků. Zajišťují také snadný způsob 

uvolnění kabelu.



Adaptér 45x45

Možnost využití prvků z nabídky systo i dalších 

výrobců ve velikosti 45x45



Adaptér 45x45

Možnost využití prvků z nabídky systo i dalších 

výrobců ve velikosti 45x45



Lakovaný povrch nejvyšší kvality, odolný proti 

poškrábání a oděru

lumina intense



Rámečky z přírodního tvrzeného skla - 4 mm

lumina passion



Kartáčované hliníkové rámečky (4 mm) -

odolné vůči nečistotám (otisky prstů)

lumina passion



Rámečky z přírodního dřeva - 4 mm

Jedinečná struktura

lumina passion



Různé barevné varianty mezirámečků

lumina passion



Různé barevné varianty mezirámečků

lumina passion



Upravená grafika obalu lumina

poskytuje lepší zobrazení produktu

luminalumina
balení



Individuální balení rámečků lumina passion

poskytuje dostatečnou ochranu přírodních 

materiálů a náhled na barvu a typ materiálu

lumina
passion



lumina

marketing



ra lumina: 82 000 CZK/ 6000 ks.
lumina
brožura



lumina
webové stránky



lumina
kufr



lumina
stojan



lumina
konfigurátor

Rychlá a jednoduchá konfigurace 

bez znalosti objednacích čísel 

a bez použití katalogu.



lumina
konfigurátor

Umožňuje rychlé porovnání 

a nahrazení různých designových 

a barevných variant jednotlivých 

sérií luminy.
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