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SVĚTLO DOTVÁŘÍ 
MÍSTNOST.
Osvětlení v nábytku již není pouze doplněk. 
V dnešní době jsou svítidla základní 
a nedílnou součástí pohodlného používání 
nábytku.

Moderní plánování nábytku předpokládá 
osvětlení již od počátku. Jen tak lze 
dosáhnout nejlepších možných výsledků. 
Proto se při plánování nábytku musí zohlednit 

různé faktory, které ovlivňují světelný efekt, 
jako jsou materiály, barvy, odstíny, odrazivost 
ploch, umístění a osvětlení předmětů – ale 
i přítomnost přirozeného světla.

Úspěšný design osvětlení postupuje podle 
osvědčeného procesu, který je neustále 
upravován podle potřeb zákazníků. Tato kniha 
designu poskytuje přehled výhod a možností 
osvětlovacího systému Loox v nábytku 
a bytovém vybavení.
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SVĚTLO DOTVÁŘÍ 
MÍSTNOST.
Souhra světla v místnosti a v nábytku má 
výrazný vliv na naši pohodu. Jasné, chladné 
světlo podporuje koncentraci, zatímco teplé, 
tlumené světlo je vhodnější pro odpočinek. 
Osvětlení nábytku nabývá díky LED 
technologii na významu a ovlivňuje vnímání 
celé místnosti.

Häfele ve svém systému Loox nabízí všechny 
typy svítidel pro individuální plánování 
osvětlení.



SVĚTLO MÁ ÚČINEK

KUCHYNĚ.
Jasné, neutrálně bílé světlo poskytuje příjemné 
osvětlení důležitých pracovních prostor a zajišťuje 
správnou barevnost jídla a potravin.



SVĚTLO MÁ ÚČINEK

JÍDELNA.
Kombinace přímého, rovnoměrného světla pro 
perfektní osvětlení jídelního stolu, doplněného 
o nepřímé teplé světlo ze stropních a nástěnných 
svítidel, vytváří příjemné prostředí.



SVĚTLO MÁ ÚČINEK

ODPOČINEK.
Souhra světla a světlem vytvářených obrysů 
vytváří příjemnou a útulnou atmosféru.
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ČTVRTÝ ROZMĚR 
NÁBYTKU.
Se světelnými situacemi je možné spojit určité 
pojmy: romantické, pohodlné, relaxační, 
chladné nebo nepříjemné. Jedná se spíše 
o emotivní než racionální vnímání.

Díky chytrému plánování osvětlení lze 
dosáhnout těchto nálad i v obytných 
prostorech. Systém Häfele Loox dokáže 
přeměnit vhodně navrženou koupelnu na 
skutečnou lázeň. Hranové osvětlení vytváří 
umělé horizonty a stmívatelná bodová svítidla 
navozují atmosféru při svíčkách. Teplé světlo 
připomíná západ slunce.



SVĚTLO TVOŘÍ EMOCE

VŠUDE PLNO SVĚTLA.
Bodová svítidla osvětlují předměty na policích 
a ve vitrínkách. Tlumené světlo skvěle zdůrazňuje 
strukturu stěn, zatímco osvětlení ploch splňuje 
požadavky na funkční osvětlení.



SVĚTLO TVOŘÍ EMOCE

FUNKČNÍ OSVĚTLENÍ.
Rovnoměrné, jasné světlo zdůrazňuje funkční 
oblasti a doplňuje osvětlení místnosti. Inteligentní 
kombinace základního a dekorativního osvětlení 
dokáže změnit celkové vyznění místnosti, a tím 
pozitivně ovlivnit náladu.



SVĚTLO TVOŘÍ EMOCE

OSVĚTLENÍ DETAILŮ
Osvětlovací systém Loox nabízí mnoho 
možností, jak zdůraznit detaily místnosti. 
Správným osvětlením lze dramatizovat rohy, 
hrany a plochy. Sošky, textilie, textury a rostliny 
jsou zvýrazněny citlivě umístěným akcentním 
osvětlením. 

Bodová svítidla v nikách osvítí dekorativní 
předměty a opticky rozbijí velké homogenní 
plochy. Osvětlovací LED páska v podhledu 
vytváří umělý horizont, v uzavřeném prostoru 
simuluje denní světlo a zmírňuje tvrdý efekt rohů 
místnosti. 
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PŘÍKLAD VYUŽITÍ 
V KUCHYNI.
Každá funkce vyžaduje jiný scénář osvětlení. 
Příkladem mohou být kuchyně, ve kterých lidé 
pracují, vaří, komunikují nebo jedí. Zde najde 
uplatnění rozsáhlý systém osvětlení jakým 
je Loox od společnosti Häfele, protože splní 
všechny požadavky na univerzální používání 
kuchyně.

Vytváření vhodné atmosféry díky konturovému 
osvětlení pod pracovní deskou nebo v soklu. 
Osvětlení ve skříňkách je vhodné zejména 
v úložných prostorech, kde není dostatek 
světla z místnosti. Jasné, rovnoměrné 
osvětlení zajistí bezpečnou a příjemnou práci 
pro všechny pracovní plochy.



SVĚTLO JE VŠUDE

OSVĚTLENÍ NAD HORNÍ 
SKŘÍŇKOU.
Osvětlení nad horní skříňkou zajistí příjemnou 
atmosféru a perfektně doplní osvětlení místnosti.



SVĚTLO JE VŠUDE

OSVĚTLENÍ VE 
SKŘÍŇKÁCH.
Osvětlení, které umožní pohled do všech koutů 
horních skříněk nebo potravinových skříní. 

Hlavním účelem stropních svítidel je tvořit 
základní osvětlení, které svou povahou vytváří 
stíny za nábytkem. Plochá svítidla nebo 
směrová bodová svítidla osvětlují celý prostor 
skříňky, takže je uspořádání a hledání mnohem 
jednodušší.



SVĚTLO JE VŠUDE

OSVĚTLENÍ ZA SKLEM.
Po osvětlení skříněk se skleněnými dvířky zevnitř 
se z nádobí stanou dekorativní předměty. Svítidla 
za skleněnými policemi zajistí horním skříňkám 
přehlednost a jas.



SVĚTLO JE VŠUDE

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH 
PLOCH.
Perfektní neoslňující světlo dopadající přímo 
a bez stínů na pracovní desku. Rovnoměrně 
osvětluje pracovní plochu, nejlépe neutrálním 
bílým světlem. Pro pohodlnou práci a vyšší 
bezpečnost.



SVĚTLO JE VŠUDE

OSVĚTLENÍ DO ZÁSUVEK.
Svítidla v zásuvkách zlepšují přehlednost 
a poskytují vyšší komfort i při tlumeném osvětlení 
místnosti. Svítidlo se automaticky zapne a vypne 
při otevření a zavření zásuvky.



SVĚTLO JE VŠUDE

OSVĚTLENÍ DO SOKLŮ.
Soklové svítidlo elegantně poskytne orientaci 
v setmělých místnostech nebo zdůrazní podlahu 
při rozsvíceném světle v místnosti.
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SVĚTLO A INTENZITA

DENNÍ SVĚTLO. 
FUNKČNÍ 
OSVĚTLENÍ. 
DEKORATIVNÍ 
OSVĚTLENÍ.
Již v roce 1950 začal Richard Kelly, pionýr 
projektování osvětlení, používat tři rozdílné 
typy osvětlení. Jedním je světlo, které má 
zajistit viditelnost v místnosti, druhým je 
osvětlení objektu nebo prostoru a třetím 
světlo, které je samo o sobě předmětem 
zájmu.

Intenzitu lze ovládat rovněž typem světla. 
Přímé světlo okamžitě ovlivní místnost, 
prostor nebo plochu. Naproti tomu nepřímé 
světlo využívá odraz od ploch, ze kterých pak 
vyzařuje do místnosti nebo prostoru. 

Systém Häfele Loox nabízí vhodná řešení 
svítidel, která splňují širokou škálu požadavků.



SVĚTLO A INTENZITA

FUNKČNÍ OSVĚTLENÍ.
Například osvětlení v domácí kanceláři se 
může lišit. Závisí na umístění stolu a na směru 
a intenzitě denního světla. 

Rozhodujícím faktorem je však prováděná 
aktivita. Pro práci na počítači nebo tabletu je 
vyžadován neoslňující zdroj světla. Protože je 
pracovní plochou samotná obrazovka, může 
dostačovat nepřímé osvětlení na pozadí, které 
redukuje kontrast mezi jasnou obrazovkou 
a tmavším okolím.

Na druhou stranu však psaní nebo kreslení 
vyžaduje dobře osvětlenou pracovní plochu.



SVĚTLO A INTENZITA

DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÍ.
Pro vytvoření příjemné atmosféry je 
v místnostech možné využívat i nepřímé světlo 
z nábytku. 
Dekorativní osvětlení poskytuje menší intenzitu 
světla a slouží k vytvoření lákavého prostředí. 
Aby bylo dosaženo atraktivního náladového 
světla, může být zdroj světla neviditelně ukrytý 
v nábytku nebo viditelně integrován do designu 
nábytku. Důležité je, aby dekorativní světlo 
nevytvářelo jasně osvětlené povrchy ani ostré 
hrany. RGB LED svítidla umožňují vytváření 
barevných efektů v místnosti.



SVĚTLO A INTENZITA

DENNÍ SVĚTLO.
Pokud proniká do osvětlené místnosti, je 
potřeba zohlednit kombinaci a uspořádání 
několika světelných zdrojů. Přirozené denní 
světlo lze perfektně doplnit o umělé osvětlení. 
V závislosti na účelu místnosti a konkrétních 
oblastí je použito funkční osvětlení. Pro vytvoření 
specifické nálady je vhodné použít dekorativní 
osvětlení.
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SVĚTLO A BARVY

NÁVRHY 
S BAREVNÝMI 
SVĚTLY.
Světlo je elektromagnetické vlnění, které je 
viditelné lidským okem. Viditelné je pouze po 
odrazu od předmětů. Bílé světlo je tvořeno 
třemi složkami: červenou, zelenou a modrou.

Barva světla, rovněž označovaná jako 
teplota barvy, ovlivňuje naši pohodu. Světlo 
s vysokou složkou modré barvy má na 
člověka povzbuzující efekt, stejně tak jako 
studené svěží ranní světlo. Silně červeně 
a žlutě zbarvené světlo má relaxační efekt 
a vyvolává pocit odpočinku, podobně jako 
teplá záře zapadajícího slunce nebo světlo 
svíčky.

Pro plánování osvětlení nabízí osvětlovací 
systém Häfele Loox svítidla s teplou 
bílou a studenou bílou barvou v různých 
intenzitách. Moderní multi-white svítidla 
umožňují plynule regulovat odstín od teplé 
bílé po studenou bílou barvu světla. Pro 
individuálně nastavitelné dekorativní efekty 
lze využít intenzivní barevné osvětlení RGB 
svítidel.



SVĚTLO A BARVY

SVĚTLO ZVIDITELŇUJE 
BARVY.
Věrnost reprodukce barev předmětů závisí na 
dvou faktorech: indexu podání barev a barvě 
světla. 

Index podání barev (CRI) je hodnota schopnosti 
světelného zdroje vykreslit barvy předmětů 
realisticky nebo přirozeně. Ideálním světelným 
zdrojem je denní světlo, protože vykresluje 
barvy v nejpřirozenější a nejpřesnější podobě. 
Svítidla s hodnotou CRI 90 nebo vyšší poskytují 
zobrazení předmětů v jejich téměř skutečných 
barvách.

Čím vyšší je kvalita 
LED osvětlení, tím 

přirozeněji jsou barvy 
vykreslovány.



SVĚTLO A BARVY

TEPLÉ SVĚTLO  
STUDENÉ SVĚTLO.
Při použití například v rámci vybavení obchodů 
je třeba zvážit mnoho faktorů. Koncept musí 
počítat s denním i umělým světlem. Od výkladní 
skříně až po nejvzdálenější roh místnosti. Výzvou 
je vytvořit koncept osvětlení tak, aby celá 
místnost působila jednolitě.

Volba světelných zdrojů závisí na předmětech, 
které je třeba vystavit. Pro předměty v teplých 
červených odstínech je vhodnější světelný 
zdroj v teplé bílé barvě, zatímco pro předměty 
v modrých odstínech je lepší světelný zdroj 
ve studené bílé. Jako kompromis lze použít 
neutrální světelný zdroj.



SVĚTLO S EFEKTEM



SVĚTLO S EFEKTEM



SVĚTLO S EFEKTEM

HRA SVĚTLA 
A STÍNŮ
Pomocí LED svítidel systému Häfele Loox 
můžete vytvořit bezpočet variací světelných 
efektů, které by dříve bez technologie LED 
nebyly myslitelné: bodové nebo plošné 
osvětlení, svislé nebo vodorovné linie, světla 
mířící vzhůru nebo dolů. Každá místnost ožije 
vhodně zvolenou kombinací světla a stínů.

Lineární osvětlení lze použít pro vytvoření 
umělých horizontů. Přímé osvětlení zdůrazní 
požadované předměty. Tlumené světlo 
zviditelní nebo zdůrazní materiál ploch, jako je 
kámen, dřevo nebo tapeta.

Ploché světlo nad záclonami vytvoří 
neoslňující efekt a naplní atmosféru místnosti. 
V kombinaci s tlumeným osvětlením zdůrazní 
materiál a barvy textilií. 

Lineární soklové svítidlo vytvoří efekt postele 
vznášející se nad podlahou.



SVĚTLO S EFEKTEM

LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ.
Lineární osvětlení je vytvářeno osvětlovacími LED 
páskami.

Uvnitř skříněk a polic, na pracovních plochách 
nebo v nábytku - tam všude osvětlovací LED 
pásky Loox vytvářejí rovnoměrné světlo. 

Lineární svítidla lze použít pro vytvoření přímého 
i nepřímého osvětlení. Flexibilita osvětlovacích 
LED pásek umožňuje realizovat bezpočet 
kreativních nápadů. 



SVĚTLO S EFEKTEM

SMĚROVÉ OSVĚTLENÍ.
Úzké paprsky bodových svítidel Loox dokáží 
vytvořit specifické efekty na osvětlených 
předmětech. 

Svítidla pro povrchovou montáž nebo sestavy 
bodových svítidel v řadě umožní osvětlit ploché 
povrchy konkrétních oblastí. Překrýváním 
světelných kuželů lze dosáhnout dalších efektů, 
které vytvoří odpovídající atmosféru.

Bodová svítidla jsou nejčastěji používána pro 
zvýraznění povrchů nebo předmětů a pro optické 
rozdělení prostoru na zóny. Směrová svítidla lze 
použít pro přímé i nepřímé osvětlení. Systém 
Loox umožňuje širokou škálu možných aplikací.
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SVĚTLO A POVRCHY

PLOCHY 
ZVÝRAZNĚNÉ 
SVĚTLEM.
V závislosti na materiálu a struktuře reagují 
různé povrchy na světlo odlišně. Světlo je 
částečně absorbováno, částečně odraženo 
nebo rozptýleno. U částečně nebo úplně 
propustných ploch světlo rovněž prosvítá 
materiálem.

Řešení světelného návrhu musí zohlednit 
vliv materiálu a ploch, podle toho, zda se 
jedná o osvětlení místnosti, odpočinkové 
světlo nebo pracovní osvětlení. Například 
tmavá místnost vypadá exkluzivně, ale 
bude vyžadovat více základního světla, 
aby nevypadala příliš potemněle. 



SVĚTLO A POVRCHY

BAREVNÉ POVRCHY.
Vlnové délky odrážené plochami určují barvy 
vnímané člověkem. Například zelené rostliny 
odrážejí pouze zelené barvy a absorbují všechny 
ostatní. Proto vnímáme rostliny jako zelené.

Pokud barevné světlo dopadne na bílou plochu, 
dojde k úplném odrazu a plocha převezme barvu 
světla. To je důvod, proč bílé stěny po osvětlení 
červenou barvou vypadají načervenale. Osvětlení 
barevných ploch barevným světlem vytváří 
kombinace barev. 

Po osvětlení dřevěných nábytkových čel nebo 
dřevěné podlahy dochází k odrazu v odstínech 
hnědé barvy, která teplým tónem působí na 
všechny neutrální plochy, jako je bílý strop nebo 
stěna.



SVĚTLO A POVRCHY

TMAVÉ POVRCHY.
Tmavé materiály absorbují světlo, takže je nutné 
použít silnější zdroje osvětlení. Příliš intenzivní 
světlo však zničí komfort a atmosféru.



SVĚTLO A POVRCHY

SVĚTLÉ POVRCHY.
Světlé materiály odrážejí světlo mnohem lépe než 
tmavé materiály. Světlý prostor proto vyžaduje 
mnohem slabší intenzitu osvětlení. Svítidla se 
zvláštním efektem přidají místnosti svěžest 
a pocit prostornosti.



SVĚTLO A POVRCHY

DŘEVĚNÉ A KAMENNÉ 
POVRCHY.
Dřevo a kámen jsou materiály vhodné pro 
prezentaci vhodným konceptem osvětlení. 
Dřevěné povrchy mají nejlepší efekt při přímém 
osvětlení. Kamenné povrchy lze osvětlit 
bodovými světly. Tlumené světlo zdůrazní 
strukturu přírodních materiálů a dodá materiálu 
pocit hloubky.



SVĚTLO A POVRCHY

ODRAZIVÉ NEBO LESKLÉ 
POVRCHY.
Povrchy s vysokým leskem se chovají jako 
zrcadlo. V závislosti na úhlu pohledu může 
být světelný zdroj na ploše viditelný. Tento 
nevzhledný efekt lze minimalizovat vhodným 
umístěním svítidel.

Musí být dodržen zákon zrcadla: úhel odrazu 
odpovídá úhlu dopadu. Čím je úhel světla 
rovnoběžnější s plochou, tím menší je efekt 
zrcadla.
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SVĚTLO A OVLÁDÁNÍ

BUDIŽ SVĚTLO.
Trendy směřující k chytrým domácnostem 
(Smart Home) zahrnují i chytré ovládání 
různých světelných scénářů uvnitř budov.

Systém Häfele Loox nabízí několik řešení 
pro ovládání osvětlení: od přímého ovládání 
běžnými spínači až po dálkové ovládání 
komplexních světelných scénářů.

Kromě samotného osvětlení lze digitální řešení 
využít i k centrálnímu ovládání elektricky 
ovládaného kování v nábytku, jako jsou 
posuvné dveře, zdvihací systémy pro TV, 
nábytkové zámky, zvukové systémy atd.



SVĚTLO A OVLÁDÁNÍ

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ 
OSVĚTLENÍ A DALŠÍCH 
ZAŘÍZENÍ.
Chytré domácnosti nabízejí vysoký komfort 
používání. Idea centrálního ovládání celého 
domu nebo apartmánu je fascinující. Společnost 
Häfele vykročila do digitální budoucnosti a nabízí 
řešení pro inteligentní ovládání osvětlení a dalších 
zařízení.

Aplikace propojuje a centrálně ovládá 
všechny instalované prvky osvětlení a 
umožňuje individuální návrh světelných efektů 
prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. 
Takto lze uložit a naprogramovat několik 
scénářů a posléze je jednoduše vyvolat pouhým 
stisknutím prstu.
- Zapínání/vypínání nebo stmívání osvětlení, 

dokonce i multi-white svítidel a osvětlovacích 
RGB LED pásek.

- Nastavení individuálních scénářů osvětlení pro 
různé příležitosti.

- Ovládání elektrických prvků nábytkového 
kování (například TV zdvihu a posuvných dveří).
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
SVÍTIDEL.
Ovládání scénářů osvětlení je důležité zejména 
v multifunkčních místnostech. Pohodlné 
zapínání a vypínání světel dálkovým ovladačem 
z jakéhokoli místa v místnosti a vytváření 
požadovaných světelných situací. 

V závislosti na požadované funkci lze dálkové 
ovladače použít pro snadné ovládání několika 
světelných zdrojů od multi-white osvětlení po 
barevná RGB svítidla.



SVĚTLO A OVLÁDÁNÍ

PŘÍMÉ ROZSVĚCENÍ 
SVÍTIDEL.
Systém Loox nabízí širokou řadu spínačů pro 
různé potřeby, v závislosti na vyžadovaném 
stupni pohodlí nebo zamýšleném využití.

- Tlačítkový spínač
- Kolébkový spínač
- Nožní spínač
- Senzorový spínač
- Pohybový spínač
- Stmívač
- Bezdotykový spínač
- Kapacitní spínač/stmívač
- Mechanický dveřní spínač
- Senzorový dveřní spínač
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SNADNÉ.  
JEDINEČNÉ.  
LOOX.
Se systémem Häfele Loox lze projekty 
osvětlení realizovat rychle a snadno. 
Jedinečný systém zástrček typu Plug & Play 
usnadňuje instalaci. Svítidla Loox splňují 
vysoké požadavky na kvalitu, jednoduchost 
a flexibilitu.

Kromě toho je Loox celosvětově poskytovaný 
unifikovaný systém, který je identický pro 
všechny země. To zajišťuje stejnou kvalitu 
a barvu světla při dodatečných objednávkách 
a zvyšuje flexibilitu při návrhu. Díky tomu je 
Loox velmi oblíbený nejen pro mezinárodní 
objekty a projekty (například hotelových nebo 
restauračních řetězců), ale i pro individuální 
průmyslové firmy s mezinárodním prodejem.
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TAM, KDE JE SVĚTLO

LOOX ROZŠIŘUJE 
MOŽNOSTI.
Tam, kde je světlo, je i elektřina. Proto 
dává smysl přidávat ke svítidlům v nábytku 
další užitečná rozšíření. Potřeba dobíjet 
smartphony nebo tablety na různých místech 
domácnosti je splněna bezdrátovými 
dobíjecími jednotkami a USB porty. 

Další funkcí systému Häfele Loox je zvukový 
systém v nábytku nebo v zrcadlech, který 
využívá neviditelné reproduktory. V koupelně, 
kuchyni, obývacím pokoji nebo v domácí 
kanceláři můžete poslouchat hudbu ze svého 
smartphonu připojeného přes Bluetooth.
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SYSTÉM SE ZVUKEM.
Přeměňte svůj nábytek v hifi soupravu. Zvukový 
systém Häfele to umožňuje. Skryté zvukové 
transducery přemění audio signály na zvuk 
vycházející z nábytkových čel do místnosti. 
Hudba je do zvukového systému přenášena 
ze smartphonu nebo tabletu připojeného 
přes Bluetooth. Zvukový zážitek je více než 
přesvědčivý a přidává hodnotu systému Loox.
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SYSTÉM SE SVOBODOU.
Systém Häfele Loox nabízí větší flexibilitu 
a svobodu při plánování a implementaci 
individuálních řešení osvětlení. Kombinace 
různých svítidel Loox lze ovládat jedním 
spínačem. Pomocí speciálních konvertorů lze 
zkombinovat svítidla z celé nabídky Loox do 
jedné instalace. 
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SYSTÉM S ROZŠÍŘENÍM.
V systému Loox najdete jednoduché koncepty, 
které vám pomohou při instalaci osvětlení. 
Příkladem takového jednoduchého konceptu je 
řešení pro pohodlné propojení několika svítidel 
do série s jedním napájecím zdrojem.
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SYSTÉM S KOMBINACÍ.
Loox nabízí mnoho možností pro kombinování 
svítidel v nábytku. Pomocí snadno použitelných 
rozbočovačů můžete napájet několik svítidel 
z jednoho napájecího zdroje.
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SYSTÉM S NABÍJENÍM.
Napájecí zdroje pro svítidla v nábytku lze využít 
i pro další užitečné úkoly. Systém Häfele Loox 
nabízí například bezdrátové dobíjecí jednotky 
a USB porty, které lze elegantně integrovat do 
konstrukce nábytku. Dobíjecí stanice pro mobilní 
telefony a tablety zvyšují pohodlí při používání 
a přidávají hodnotu každému kusu nábytku.
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OSVĚTLOVACÍ 
SYSTÉM 
S CELOSVĚTOVOU 
CERTIFIKACÍ.
Každý, kdo vyžaduje kvalitní osvětlení, uvažuje 
o řešení od společnosti Häfele. Všechny 
součásti systému Loox jsou certifikovány 
pro celosvětové použití. Vaše řešení osvětlení 
má garantovanou konzistentní kvalitu. 
Všechna svítidla mají vysoký index podání 
barev pro optimální vykreslení barev. Svítidla 
systému Häfele Loox zajišťují konzistentní 
intenzitu a barvu světla. To znamená, že 
ani po dodatečné výměně nebo po přidání 
světelných zdrojů nebudete pozorovat žádné 
odchylky zobrazení. Bez ohledu na to, zda 
objednáváte z Evropy, Ameriky nebo Asie.  
Tím je systém Loox jedinečný.

Tato kritéria jsou zásadní pro atraktivní 
a udržitelná řešení osvětlení v obchodech, 
hotelech a v moderních obytných prostorech.
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