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UNIQA LED BEATA LED

MIRKO LED

Svietidlá sú určené pre 
osvetlenie interiérových 
priestorov, riešené sú v 
stropnom prevedení. 
Konštrukčne sú riešené 
pre lineárne LED moduly. 
Svetelnočinnú časť tvorí 
kryt z mikroprizmy.

Svietidlo je určené na osvetlenie 
interiérových priestorov, napr. 
školské triedy, chodby a menšie 
pracovné priestory. Je dostupné 
v stropnom a závesnom 
prevedení. Svietidlo je osadené 
SMD LED LIN modulmi. V 
prevedení s asymetrickým 
reflektorom je svietidlo vhodné 
na osvetlenie školských tabúľ.

LED svietidlo Beata je skvelým 
úsporným riešením pre osvetlenie 
interiérových priestorov, chodieb, 
vstupných hál. Je dostupné v 
stropnom a závesnom prevedení. 

Spoločnosť AMI je jednou z firiem, ktoré rozvíjajú tradíciu výroby elektrických svietidiel na Slovensku. 
Pôvodne obchodná spoločnosť , ktorá sa časom vyprofilovala ako výrobno-obchodná spoločnosť. V 
súčasnosti patrí spoločnosť AMI medzi významných dodávateľov svietidiel. Prednosťou spoločnosti 
je široký sortiment výrobkov a veľký dôraz kladený na kvalitu a spoľahlivosť. 

Svietidlá vhodné na osvetlenie jednotlivých priestorov škôl:

Učebne a chodby

RP-LED

LYNX LED

Svietidlo s činiteľom 
osvetlenia UGR<19 je 
určené na osvetlenie 
interiérových priestorov, 
je skvelým úsporným 
riešením, dostupné v 
prisadenom, zápustnom 
a závesnom prevedení.

Svietidlá sú určené pre osvetlenie 
interiérových priestorov so 
zameraním na líniové zobrazenie 
osvetľovacích sústav. S asymetrickou 
optikou je svietidlo vhodné na 
osvetlenie školských tabúľ.
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RONDO MAXIM 2 LINDA LED
LED svietidlo RONDO 
je vhodné pre 
energeticky úsporné 
osvetľovanie okrem 
iných priestorov aj 
školských telocviční a 
do priestorov, kde je 
dlhá životnosť 
svetelných zdrojov 
dôležitá. Svietidlo je 
možné zavesiť 
pomocou skrutky s 
okom alebo môže byť 
upevnené pomocou 
konzoly. Svietidlá je 
možné dodávať s 
ochranným košom.

Svietidlo vhodné pre 
osvetlenie o.i aj 
telocviční škôl s 
možnosťou dodania s 
ochrannou mriežkou. 
Svietidlo sa pripevni 
konzolou na požadovaný 
uhol a výšku podľa typu 
upevnenia svietidla 
(stena, strop).

Svietidlo LINDA je 
vhodné pre osvetlenie 
telocviční. Vďaka 
použitiu LED modulov 
efektívne nahrádza v 
súčasnosti používané 
osvetľovacie sústavy. 
Vďaka týmto zdrojom je 
možné dosahovať 
výrazné úspory 
elektrickej energie už pri 
použití nestmievateľných 
predradníkov. K svietidlu 
je možné doobjednať 
ochranný kôš. 

Svietidlo MATIS LED je typu 
downlight a je vhodné na 
interiérové osvetlenie 
vyžadujúce praktické a účinné 
osvetlenie s malou spotrebou 
energie. Svietidlo je vo 
variante zabudovateľné alebo 
prisadené.  

Variabilné svietidlo s možnosťou 
montáže na strop alebo ako 
zapustené svietidlo. Možnosť 
variabilného nastavenia farby 
svetla na 3000K, 4000K a 6000K, 
čo umožňuje širokú škálu 
použitia.  

ORIS LED
Svietidlo ORIS LED je typu 
downlight a je vhodné na 
interiérové osvetlenie 
vyžadujúce praktické a 
účinné osvetlenie s malou 
spotrebou energie. Svietidlo 
je vo variante zabudovateľné 
alebo prisadené. 

Telocvične

GAME LED
Svietidlo GAME LED je 
určené na osvetlenie 
interiérových priestorov 
ako sú rôzne 
športoviská, telocvične a 
pod. Je dostupné v 
stropnom prevedení. LED 
svietidlo je osadené SMD 
LED LIN modulmi. Kryt 
svietidla tvorí oceľová 
ochranná mriežka, ktorá 
zabraňuje mechanickému 
poškodeniu svietidla. 

MATIS LED BOLERO
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Spoločné priestory
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