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svítidla a světelné přístroje

Méně rušivého světla, ohleduplnost 
k přírodě, komfort pro lidský organis-
mus, a to vše s doživotní zárukou. Firma 
JIPOL s. r. o. ve spolupráci s renomova-
ným italským výrobcem svítidel NITEKO 

Srl. přichází s novinkou v oblasti náhrad-
ní teploty chromatičnosti světla LED sví-
tidel. Jako jedna z prvních na trhu nabízí 
LED svítidla pro veřejné osvětlení a LED 
světlomety i v provedení extra teple bílá 
(2 700 K). Tato svítidla se vyznačují men-
ším podílem modré složky světelného 
spektra, které mimo jiné ovlivňuje i bio-
rytmus člověka. Příjemné teplé žlutavé 
světlo je vhodné např. k osvětlení parků 
nebo historických center měst a dalších 

podobných míst. Svou barvou světla se 
tato svítidla vyrovnají dnes hojně použí-
vaným vysokotlakým sodíkovým výboj-
kám. Osvětlení je však daleko efektiv-
nější, odpovídající moderním trendům 
a požadavkům na minimalizaci tzv. svě-
telného znečištění. 

Sortiment značky NITEKO, jejímž vý-
hradním distributorem pro ČR je JIPOL, 
nabízí to nejlepší pro každého zákazníka. 
Svítidla s teplotou chromatičnosti svět-
la 2 700 K lze nalézt i v nabídce uličních 
LED svítidel typové řady GUIDA, kte-
rá je na trhu nejžádanější. Uvedená LED 
svítidla, určená k osvětlení všech typů sil-
nic – od místních komunikací v obytných 
zónách až po dálnice, jsou nabízena ve 
třech velikostech. 

Patentovaný speciální systém ochrany 
LED čipů proti přepětí v síti Advanced 
EOS Protection System poskytuje LED 
čipům svítidel NITEKO zvýšenou ochra-
nu a prodlužuje jejich životnost. Použité 
materiály neobsahují emise těkavých or-
ganických látek (VOC), které také nega-
tivně ovlivňují životnost LED čipů. Díky 
tomu lze na všechny výrobky značky NI-
TEKO poskytnout doživotní záruku (tj. 
100 tisíc hodin). 

Více informací o těchto i dalších pro-
duktech NITEKO najdete na www.jipol.cz. 

Společnosti JIPOL s. r. o. a NITEKO 
Srl. vás zvou na veletrh AMPER, 20. až 
23. března 2018 do pavilonu P brněnské-
ho výstaviště. 
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Výhradní distributor LED svítidel
italské značky Niteko pro ČR

• LED komunikační svítidla
• LED přechodová svítidla
• LED parková svítidla
• LED světlomety
• LED industriální svítidla

LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple 
bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Obr. 2. Komu-
nikační LED 
svítidla typové 
řady GUIDA: 
a) varianta XS, 
b) varianta S, 
c) varianta M

Obr. 1. Různé teploty chromatičnosti světla 
LED svítidel Niteko


