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KÜLDETÉS

A Lumino-Tech Kft. megalakításakor a tulajdonosok
abból indultak ki, hogy tudásuk, műszaki és anyagi
gyarapodásuk egyetlen biztos alapja, hogy ügyfeleik
elégedettek. Fejlesztőmérnökeink a legújabb
ismeretek, a legjobb anyagok felhasználásával és az
Ügyfelei igényeinek alapos megismerésével fejlesztik a
cég termékeit.
Így teljesítjük cégünk küldetését: értékes, komfortos
és modern világítási környezetet hozunk létre.

TEVÉKENYSÉG

LED - Az elmúlt 5-10 évben minden más
világítóeszközt hagyományossá tett, és
energiafelhasználásában magamögé utasított.
Az elkövetkező évek is erről az eszközről szól.
Fejlesztőmérnökeink a kezdetektől fogva csak
LED-es megoldásokkal foglalkoznak.
Olyan tudásbázissal rendelkeznek, mellyel már a
jövő világítóeszközeit fejleszthetik.
Világítástervezés - Vevőink igényeinek pontos
felmérése alapján adunk javaslatot korszerű
energiatakarékos világítási megoldásra. Kiváló és
felkészült termékfejlesztőink közreműködésével
Ügyfeleink egyedi elképzelései is megvalósulhatnak.
Terméktervezés - Termékeink pontosan
meghatározott folyamatban, multinacionális
környezetben is kipróbált minőségbiztosított
eljárásokban készülnek a fejlesztéstől egészen
a gyártásig.
Rendszertervezés - Cégünk alapítását átfogó
piackutatás előzte meg, mely rávilágított arra, hogy
a LED lámpatesteket különböző felhasználási
területeken eltérő módon kell alkalmazni.
A gazdaságos megoldáshoz nem elegendő csak
legyártani és értékesíteni a világítótesteket, hanem
komplett rendszert kell kialakítani. Szükség esetén
megválni a bevett világítási struktúrákkal, ügyelve
a változó fényviszonyokra az alkalmazási térben.

A TERMÉK

Az általunk gyártott LT-SOL (Lumino Tech - Source Of Light)
és forgalmazott termékek mindegyike rendelkezik CE
tanúsít- vánnyal. Megfelel a Magyarországon mindenkor
hatályos jogszabályokban előírt elektromos, érintésvédelmi
és egyéb előírásoknak. Regisztrált partnereink számára a
világítástervezéshez szükséges EULUMDAT fájlok, valamint a
műszaki speciﬁkációk elérhetőek a honlapunkon.
Az általunk kínált LED-es világítási rendszerek összehasonlítása a hagyományos fényforrásokkal:

40-60%-kal kevesebb az elektromos energia felhasználása
hosszú élettartamú, akár 100.000 órás üzemidő
környezetre káros anyagokat nem tartalmaz
különösebb karbantartást nem igényel
kiváló élettani hatásokkal rendelkezik
fokozatmentesen szabályozható

London LED Lantern

Londonban tesztelik az új formatervezett
kültéri lámpatesteinket. A lámpa tervezése
során a sokoldalú alkalmazhatóság mellett
a design is fontos szerepet kapott.
Formáját tekintve egy abszolút letisztult
egység, melynek köszönhetően időtálló
és szinte bármilyen városi környezetbe
beilleszthető.

VÍZIÓ
A világítástechnológia műszaki forradalom
előtt áll, melyben meghatározó szerep jut
az energiatakarékos világításnak.
A hagyományos lámpákat folyamatosan
felváltják a LED-es világítótestek és
előtérbe kerül a szabályozhatóság.
A Lumino-Tech Kft. ezt a változást
szemléletváltással követi: fejlesztéseiben a
legújabb technológiákat alkalmazza, szem
előtt tartva a világítástechnológia fontos
élettani és környezetvédelmi szempontjait.

S ZOLGÁLTATÁS

ALKATRÉSZEK FEJLESZTÉSE
ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
A termékfejlesztés területén gyűjtött eredményeinkre támaszkodva, világítástechnikai
cégek igényeit ﬁgyelembe véve LED modulok
fejlesztésével és gyártásával is foglalkozunk.
Saját fejlesztésű alumínium hűtőbordákat is
gyártunk, melyek kiválóan felhasználhatóak
adott Philips, Osram, GE, Tridonic LED-ekhez.
Egyedi modulokat tervezünk minőségi
Osram, CREE, LG márkájú chipek
felhasználásával.

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI PROJEKTEK
A-TÓL Z-IG
A Lumino-Tech Kft. az Ön megvilágítási elvárásai
ismeretében a legoptimálisabb ajánlatot fogja adni
az alábbiak szerint:
1. Helyszíni állapotfelmérés
2. Műszaki tervezés, fénytervezés
3. Ajánlattétel
4. Igény szerint teszt lehetőségének biztosítása
5. Finanszírozási megoldások biztosítása
6. Szerződéskötés, kivitelezés
7. Garancia és támogatás

SOROZATGYÁRTÁS / EXPORT
A termékfejlesztésben szerzett több éves
tapasztalatunk alapján néhány termékünk esetében
sorozatgyártásba kezdtünk (5-10 ezer db/hó gyártási
kapaci- tással). Ezek a termékek versenyképesnek
bizonyultak a kitűnő műszaki paramétereiknek és
kedvező áráiknak köszönhetően a nemzetközi
piacokon. Lámpatesteink minőségi gyártók
alkatrészeivel készülnek, 3-5 éves teljes körű
garanciával.
Választékunkban megtalálhatóak:
- mélysugárzók, süllyeszthető lámpatestek
- mennyezeti, függesztett lámpatestek
- kültéri ipari lámpák és reﬂektorok
- utcai, közvilágítási lámpák
- csarnokvilágítók
Célzott export piacok:
- EU
- Közel-Kelet
- Oroszország

REFERENCIÁINK

MIÉRT VELÜNK?

1. A legmodernebb világítástechnikai
fejlesztésekkel rendelkezünk
2. Személyre szabott megoldásokat
kínálunk Ügyfeleink részére
3. Rövid megtérülési idő

MCDONALD’S - Éttermek

MKB BANK- Balatonfüred, Marina Port kikötő

MKB BANK - Budapest, Boráros téri ﬁók

SKÁLA ARRABONA ÁRUHÁZ - Győr

MKB BANK - Budapest, Lőportár utcai székház

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. - Budapest, Lottózók

MKB BANK - Budapest, Váci utcai bálterem

MKB BANK - Budapest, Váci utcai székház

NÉPLIIGET BUSZPÁLYAUDVAR - Budapest

NOTEBOOKSPECIALISTA - Budapest, Váci út

VAPIANO ÉTTERMEK - Budapest, MOM park

BUDAPEST BANK - Budapest, Nyugati tér

4. Ügyfélközpontú szemlélet
5. Sokoldalú tapasztalat
6. Kedvező ﬁnanszírozási konstrukciók
7. Egyedi elképzeléseket is megvalósítunk

ELÉRHETŐSÉGEK

Lumino-Tech Világítástechnikai Kft.
H-1037 Budapest, Kunigunda útja 18. II/1.
+36 (1) 630-9230
info@lumino-tech.eu
www.lumino-tech.eu
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