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15 éve a LED világítás  
szakmában

10+ év LED projekt  
tapasztalat

MOL • BKV • HILTON • ÁRKÁD • Megyeri Híd • Szolnoki gyalogos híd 
KPMG • Hír TV • OREX • Corvius • Atlantis Casino • MOM • Art Hotel 

Szeged • Park Hotel Gyula • Családi házak



Világítás tervezés

A tervezés menete lépésről-lépésre

Teljes körű szolgáltatást kínálunk a világítástervezéstől kezdve a beszerzésen át, egészen a 
telepítésig. Belsőépítészeti konzultáció keretében, vagy akár helyszíni felméréssel egybekötve 
tervezzük meg világítását. A tervezési folyamatok során szívesen együttműködünk tervezőkkel, 
hogy kialakíthassuk a legmegfelelőbb fényviszonyokat, igény esetén szívesen ajánlunk remek 
szakembereket a feladatra.

A legmagasabb minőségű világítástervezési szolgáltatásokat kínáljuk ügyfeleink számára. 
Professzionális szakértői segítséget nyújtunk a lámpák és világítótestek kiválasztástól kezdve, 
a megrendelésen át, egészen a beszállításig. Részletes tervrajz alapján, akár belsőépítésszel 
együttműködve, választjuk ki az egyes projektekhez legmegfelelőbb világítási megoldásokat.   
 
A következő munkafolyamatok mentén választjuk ki az Ön számára legmegfelelőbb világítási 
megoldásokat és keltjük életre az elképzeléseit.

Projekt indítás
Egyeztetjük a projekt 
paramétereit. 
Információcsere, 
belsőépítész bevonása, 
közös gondolkodás.

Tervezés
Igény szerint javasolunk 
az enteriőrbe illeszkedő 
lámpákat, illetve segítünk az 
elhelyezésben, fénytechnikai 
méretezésben.

Árajánlat készítés
Több gyártóval 
is egyeztetünk a 
legmegfelelőbb 
világítótestek 
kiválasztásában, és átadjuk 
kalkulációinkat.

Beszerzés, szállítás, 
számlázás
Megkezdük a tervezett 
termékek beszerzését, 
szállítását. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy a külföldi 
beszerzés több hétig is 
elhúzódhat.

Túl egyszerűen hangzik? Ez egy optimális folyamat volt, amit természetesen felboríthatnak 
váratlan szállítási nehézségek, alvállalkozói késések, de igyekszünk ezeket a helyzeteket mindig 
kezelni.



Prémium termékkínálatunkat a világítási 
szakma legnívósabb gyártóinak termékeiből 
állítjuk össze, hogy Önnek csak és kizárólag 
a legmagasabb minőségű design lámpákat 
kínálhassuk. Exkluzív és magas minőségű 
design világítási termékek közül választhatja ki 
az Ön elképzeléseinek legmegfelelőbb lámpákat 
és világítótesteket. Szakértő kollégáink tudatos 
tervezéssel segítik abban, hogy a helyiség 
adottságait maximálisan kihasználva, esztétikus 
és funkcionális tereket alakíthasson ki.

Számtalan nagy és kicsi lámpagyártó céggel 
állunk kapcsolatban, így rengeteg lámpa 
kollekció áll rendelkezésünkre a tökéletes 
lámpatestek kiválasztásához. A hangulatos 
és lehengerlő terek kialakítása érdekében, 
nem csupán a bútorok és színek terén 
fontos a harmónia, a lámpák esetében is 
érdemes összeillő, egymást jól kiegészítő 
darabokat kiválasztani. Ehhez általában 
az azonos lámpacsaládon belüli termékek 
összeválogatását szoktuk javasolni, hiszen így 
minden esetben kiegyensúlyozott és letisztult 
összképet alkothatunk, a jól összepasszoló 
világítótestek időtlen eleganciájával.

Stílusos világítási 
megoldások

Design lámpacsaládok

Kiemelt gyártó partnereink és beszállítóink



Automatizálás | vezérlés

Egyedi megoldások

DALI, DMX, Zigbee, Z-Wawe? Bármilyen automatizálási és vezérlési rendszer mellett dönt, esetleg 
meglevő komponensekhez kell csatlakozni, megoldjuk. Egyedi vezérlés az éttermebe, napszaktől 
függő színhőmérséklet, szenzorokkal vezérelt világítás? Keressen bennünket és közösen kitaláljuk, 
hogyna lehet 21. századi technológiával kombinálni a hotel világítását.  15+  évnyi LED világítási 
és vezérlési tapasztalattal a hátunk mögött, ki fogjuk találni, hogy mi a legjobb a vendégnek és a 
tulajdonosnak is.

Szerencsére rengeteg különleges projektben volt már részünk az idők során, amelyek keretein 
belül nem mindennapi, teljesen egyedi megoldásokra volt szükség. Ilyenkor egyedi gyártással 
oldjuk meg az extra igényeket, ebben az esetben a tökéletes eredmény érdekében, a tervezési és 
gyártási folyamatokat egyaránt mi végezzük. Ha szükséges, egyedi nyomtatott áramkört tervezünk, 
hetekig gondolkodunk a megfelelő színkeverésen és vezérlésen, egyensúlyozunk a pallón 5 méter 
magasban. A célunk a tökéletes végeredmény. 



A megrendelő kívánsága volt, hogy Szeged egy új, üde színfolttal gazdagodjon, amely a 
város történelmi látványosságai mellett a XXI. századdal is szimbiózisban legyen. Ahhoz, 
hogy a homlokzatot se kelljen elcsúfítani, de mégis városképi jelentőségű díszvilágítást 
alkossunk, arra volt szükség, hogy az ablakpárkányokba belülre építsük a LED fényeket. A 
szállóvendégeket természetesen nem zavarhatja, ezért vastag fényzáró függöny mögé szereltük. 
 
A lámpáknak minden elemét mi terveztük és gyártottuk, a nyomtatott áramkört Luxeon RGB 
teljesítményledekkel is ehhez a projekthez készítettük. Minden szobába külön DMX dekódert 
telepítettünk, így a látványt ablakonként lehet vezérelni egy speciális érintőpanel segítségével. A 
vezérlőre 10 fényprogramot írtunk, ezt a személyzet tudja váltogatni, de időzítések beállítására is 
van lehetőség.

Art Hotel Szeged
Egyedi LED világítótest tervezés, gyártás  

és kivitelezés



A feladatunk rengeteg különböző méretű, LED profil leszállítása volt, ráadásul a 
tervező Európában nem beszerezhető méretű profilt szeretett volna a szobákban látni. 
 
Nem probléma, nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően viszonylag gyorsan sikerült is 
beszerezni, de mivel a gyártó 2,5 méteres szálakban szállít, még méretre kellett vágni. Mind a 800 
métert:). Több típusszoba több helyiségébe is került a profilból, ezért rengeteg különböző méretet 
kellett vágni. Minél kevesebb hulladékot szerettünk volna előállítani, ezért számítógépes tervezéssel 
optimalizáltuk a felvágandó szálak szakaszait. Minden doboz egyedi jelülésekkel került a helyszínre, 
így a beépítés is gyorsan haladt.

Hilton Budapest, Budai Vár
Egyedi méretű LED profil



Szép feladatot kaptunk, és sikerrel teljesítettük, bár hónapokig tartó nehezített pálya volt. 
A munka elején kaptunk egy felkérést, hogy a tervező egy külföldi speciális színkeverésű 
LED mélysugárzót szeretne a helyszínen látni, egyedileg programozható módon. Sikerült 
beszerezni a lámpa LED modulját, amit bemutattunk, de a lámpa széles sávú zöld LED-et 
használt, ami a Human Centric Lighting irányvonalnak megfeleflően végtelen számú fehér 
árnyalatot tudott kikeverni, de erős, telített színeket nem. Feltétel volt a megrendelő részéről, 
hogy céges rendezvények esetén a bérlő arculati elemeinek a színeit is ki lehessen keverni, 
de konferenciákon fehér fénnyel szeretnének világítani és tablettel szeretnék vezérelni. 
 
Újratervezés. Nekiálltunk a CIE „színpatkó” tanulmányozásának, és pár hét múlva 
letettünk az asztalra egy teljesen új 45W teljesítményű LED modult, RGB+CRI95 fehér 
LED fényforrásokat használva megfelelő arányban. Ezzel létrehoztunk egy olyan 
fényforrást, ami teljes színkeverést, és a fehér fény minden árnyalatát is elő tudja állítani. 
 
A siker nem maradt el, már csak a lámpatest és a vezérlés hiányzott. A mechanikai munkák 
jól sikerültek, a színkeverést speciális diffúzorral megoldottuk, viszont nem láttuk értelmét a  
lámpákhoz a piacon kapható külső DMX vezérlőket használni, így régi partnerünket,  
az Antronika Kft-t vontuk, be, ahol ismét zseniális elektronikát készítettek nekünk. Pontosan hozzá  
tudták tervezni a lámpatest méreteihez, így egy ipari kivitelű, egyszerűen telepíthető lámpa és 
világítási rendszer született, ami megelőzte a korát. A telepítés és próbaüzem napokig tartott,  
de megérte a fáradtságot, évek óta problémamentesen üzemel.

Hilton Budapest, Budai Vár
Bálterem LED világítás



Nyíregyháza új szállodájának generálkivitelezője a LEDIUM saját márkás LED szalagjai 
és alumínium profilok mellett döntött, amikor a lineáris világítási rendszert tervezték. 
 
Hogy miért? A CRI:90 feletti színvisszaadási indexű, projekt minőségű LED szalagjaink komfortos 
világítást biztosítanak otthonokban, szállodákban, középületekben. A felhasznált LED chip 
felépítésének köszönhetően kimagasló hűtéssel rendelkezik. A legfontosabb: Erre a LED szalag 
típusra színhőmérséklet-garanciát biztosítunk, ami azt jelenti, hogy a különféle teljesítményű azonos 
színhőmérsékletű LED szalagok még gyártási szériánként is azonos színárnyalattal világítanak. 
Röviden: A 4000K színhőmérsékletű LED szalagunk 5W, 10W, 20W/méter teljesítményben is 
egyforma árnyalatú.

Hunguest Hotel Sóstó, Nyíregyháza
Modern rejtett LED világítás tervezés



A Park Hotel étterme folyamatosan tart nagyobb rendezvényeket, esküvőket, üzleti találkozókat 
és emellett a szállóvendégek is használják.

A belsőépítész a tulajdonosokkal közösen úgy álmodta meg a helyet, hogy az asztal és székdekoráción, 
illetve egyéb hordozható látványelemeken kívül kizárólag fényekkel teremtsen hangulatot, bármilyen 
rendezvényt is tartsanak az étteremeben.

A tulajdonos régi motoros a vendéglátásban és konkrét igényei voltak a színekkel kapcsolatban, 
amit jól ki tudtunk egészíteni évtizedes LED világítási tapasztalatainkkal. Fontos szempont volt, 
hogy egy vacsora vagy üzleti ebéd nem igényel színes fényeket, jó színvisszaadású fehér világítás is 
elegendő. A különböző napszakokhoz különböző fehér árnyalatok illenek, egy ebédhez jó választás a 
déli napfényhez passzoló hidegebb, 4000-5000K színhőmérsékletű világítás, ami energiával tölt fel, 
a vacsora, pihenés előtti időszak pedig egy lágyabb, sárgásabb 2700K-3000K körüli árnyalatot kíván. 
 
A Philips Hue LED világítási rendszerrel dolgoztunk ezen a projekten is, speciális színkeverése miatt 
a követelményeket maradéktalanul teljesítette. A programozáshoz egy Apple iPad-et és 3 különböző 
appot használtunk. Az installációt 2 Bridge vezérli.

Park Hotel, Gyula
Okosvilágítási rendszer tervezés



Ennél a projektnél egyedi gyártást kért tőlünk a generálkivitelező. A fali LED olvasólámpa és 
néhány arany függeszték gyártása volt a feladatunk.

Szerencsére kapcsolatban vagyunk azokkal a külföldi gyártókkal, akik a nagy európai világítási  
brandeknek szállítanak, akik saját név alatt adják el a termékeket, így közvetlen forrásból, kedvezőbb 
áron, és gyorsabban el tudtuk végezni a feladatot, mintha a megrendelő az eredeti olasz gyárhoz 
fordult volna.

Az egyediségnek köszönhetően le tudtuk gyártatni kapcsoló nélkül, ami azért fontos, mert ez a lámpa 
is a hotel automatizálási rendszerére van kapcsolva. A gyártó figyelembe vette, hogy egyedi gégecső 
méretben, 2700K színhőmérsékletű változatban, egyedi RAL kóddal kérjük, egy ilyen komplex igényt 
az olasz gyártó hónapokig tartó átfutás után tudott volna csak kielégíteni.

Leonardo Boutique Hotel, Budapest
Egyedi gyártás



Látványtervről kellett dolgoznunk, de az eredmény magáért beszél.
 
A lámpa rejtett derengő fényt is sugároz körben, a forgatható karja olvasólámpaként funkcionál.  
A végső változaton lesz még néhány módosítás a megrendelő igényei szerint. A megvalósuláskor 
több információt fogunk feltölteni.

Egyedi gyártás
Futó projekt



Nyugodtan hátradőlhet,  
világítása garantáltan a  
legjobb kezekben van!

Világítástervezési projektjével kapcsolatosan, 
forduljon hozzánk bizalommal, mi segítünk 

megvalósítani minden elképzelését!

LEDIUM KFT. 
6725 SZEGED, BOLDOGASSZONY SGT. 54. · www.ledium.hu  

E-mail: office@ledium.hu  
Tel: +3662 658 151 · Mobil: +3670 474 9932


