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Firma Lumiverso to zespół ekspertów w zakresie 
techniki oświetleniowej dla branży 

Retail & Fashion. Na rynku oświetlenia 
profesjonalnego obecni jesteśmy od 2004 roku. 

Jako pionierzy stosujący półprzewodnikowe 
źródła światła LED zdobyliśmy ogromne 

doświadczenie w ich wykorzystaniu, a dzięki 
współpracy z najlepszymi dostawcami opraw 
i komponentów nasze produkty mają opinię 
najbardziej niezawodnych na Polskim rynku. 



Historia firmy to ponad 10 lat doświadczenia z technologią LED, 
setki zrealizowanych projektów, a także tysiące dostarczonych 

opraw i źródeł. W roku 2008 nawiązaliśmy strategiczną 
współpracę z Tajwańską firmą Ledionopto – jednym z 

najlepszych producentów źródeł światła na świecie. Nasze 
aktywne działania oraz profesjonalizm zostały docenione przez 

niezwykle prestiżową firmę zajmującą się oświetleniem 
komercyjnym – LVSUN. Jako autoryzowany przedstawiciel marki 

oferujemy unikalne rozwiązania technologiczne oraz stale 
podnosimy nasze kompetencje w zakresie 

projektowania oświetlenia.

Nasz zespół tworzą głównie młodzi i niezwykle kreatywni ludzie. 
Działamy szybko i sprawnie, w oparciu o najwyższe standardy 
jakościowe. Chętnie dzielimy się wiedzą i pomysłami – a sami 

inspirujemy się najlepszymi realizacjami 
oświetleniowymi na świecie.

3

POZNAJ NAS



Oferujemy kompleksowe rozwiązania oświetleniowe dla branży 
Retail / Fashion w systemie “bespoke lighting solutions”

Nasz dział projektowy na bieżąco przygotowuje projekty 
aranżacji oświetleniowych dla nowo otwieranych sklepów. 
W ramach wykonywanego projektu proponujemy 
nowoczesne rozwiązania oświetleniowe dobrane do 
potrzeb klienta. 
Nasze systemy są zgodne z obowiązującymi standardami 
oraz najnowszymi trendami w oświetleniu komercyjnym. 
Do każdego projektu wykonywane są precyzyjne 
obliczenia oraz symulacje komputerowe, 
a także szereg wizualizacji.

PROJEKTUJEMY OSWIETLENIE 
DLA NOWYCH OBIEKTÓW

CZYM SIĘ
ZAJMUJEMY
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CZYM SIE ZAJMUJEMY

Technologia LED pozawala na znaczne ograniczenie kosztów 
eksploatacyjnych związanych z oświetleniem. 
Warto zatem przeanalizować możliwość modernizacji istniejącego 
systemu oświetlenia. Naszą rolą jest przygotowanie kompleksowego 
projektu, który uwzględnia wiele czynników związanych z zastaną 
infrastrukturą, a także oferuje możliwość odświeżenia wizerunku 
sklepu. W wielu przypadkach wymiana oświetlenia nie wiąże się 
z zamknięciem lokalu oraz pracami remontowymi.

MODERNIZUJEMY ISTNIEJACE 
SYSTEMY OSWIETLENIA



Wizerunek marki w branży handlowej 
ma ogromne znaczenie. Oświetlenie 

sklepu w znacznym stopniu wpływa na to, 
jak klienci budują swoją opinie o marce. 

Często, zróżnicowanie punktów 
handlowych w ramach sieci jest dość duże 

– ma na to wpływ nie tylko powierzchnia, 
ale także kształt i położenie lokalu. Rolą 

ujednoliconego standardu oświetlenia jest 
uzyskanie spójnego wizerunku, który 

pozytywnie wpływa na postrzeganie marki. 

OPRACOWUJEMY 
UJEDNOLICONE 

STANDARDY 
OSWIETLENIA DLA 

SIECI HANDLOWYCH
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Jesteśmy specjalistami od technologii LED 
w oświetleniu. Poza oprawami oświetlenio-
wymi w naszej ofercie znajdują się 
dedykowane rozwiązania do oświetlenia 
półek i gablot, a także oświetlenie 
dekoracyjne. Współpracujemy z 
najlepszymi producentami opraw i źródeł 
LED na świecie. Od prawie dziesięciu lat 
wprowadzamy unikalne produkty przez co 
aktywnie wpływamy na kształt polskiego 
rynku oświetleniowego.

CZYM SIE ZAJMUJEMY

POSZUKUJEMY I DOSTARCZAMY 
NAJLEPSZE ROZWIAZANIA 

OSWIETLENIOWE



JAK TO ROBIMY
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JAK TO ROBIMY
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Działamy systematycznie. Dlaczego zaczynamy od analizy 
marki klienta? Oświetlenie sklepu to ważny element wizerun-
ku w branży handlowej. Bierzemy pod uwagę nie tylko to, 
jakie produkty oferuje i w jakiej działa lokalizacji, lecz także 
jak marka klienta pozycjonuje się na rynku. Powstaje w ten 
sposób swego rodzaju DNA marki - niepowtarzalny profil 
klienta. Takie podejście nas wyróżnia.

ANALIZA MARKI KLIENTA

Szukamy bezpośredniej konkurencji, pozycjonowanej w tym 
samym segmencie co marka klienta. Przyglądamy się 
światowym trendom, liderom rynku, analizujemy najlepsze 
rozwiązania, szukamy optymalnych punktów odniesienia. 
Dlaczego? Kompleksowy projekt wymaga szerokiego 
spojrzenia. Na DNA firmy wpływ ma środowisko, w którym 
działa. Dzięki takiej analizie potrafimy zaproponować 
konkretne i wymierne działania. To właśnie oznacza dla nas 
dopasowanie projektu do potrzeb klienta.

ANALIZA KONKURENCJI

Proponujemy klientowi różne warianty – najlepsze dla 
danego typu pozycjonowania i lokalizacji sklepu. Nasze 
systemy są zgodne z obowiązującymi standardami oraz 
najnowszymi trendami w oświetleniu komercyjnym. 
Przywiązujemy dużą wagę do przygotowania koncepcji tak, 
by współgrała z projektem architektonicznym. To znacznie 
ułatwia efektywną realizację projektu i daje najlepsze 
rezultaty.

PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI

Do każdego projektu wykonujemy precyzyjne obliczenia, 
wizualizacje i symulacje komputerowe (nasi specjaliści 
używają programu Dialux). Mamy też bogate doświadczenie 
i wyjątkowy know-how. Na przykład profil natężenia światła 
dobieramy według zasad proporcji, tak by idealnie 
wyeksponować produkty w harmonii z tłem. Dodatkowo 
przekazujemy klientowi książkę projektu, a w niej komplek-
sową dokumentację, szczegółowe dane i dokładne wytyczne. 
Wszystko to, czego instalator potrzebuje do sprawnej 
realizacji oświetlenia.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

JAK TO ROBIMY



Wygląd ma znaczenie. Kształt naszych opraw odpowiada 
najlepszym, aktualnym trendom we wzornictwie przemysłowym. 
Zostały zaprojektowane w nowoczesnej, minimalistycznej 
stylistyce, a wykonane są tylko z najlepszych materiałów. 
Dla estetyki istotne jest również to, że nie mają radiatora 
zewnętrznego. Na dodatek design naszych opraw dobrze 
współgra z funkcjonalnością. Przykład? Kąt świecenia lamp można 
zmienić szybko i bez narzędzi. Dzięki temu oświetlenie modyfikuje 
się łatwo i elastycznie, dopasowując do potrzeb, na przykład przy 
zmianie ekspozycji. 

NASZA TECHNOLOGIA



CRI (Colour Rendering Index) to tzw. wskaźnik oddawania 
barw. Co to znaczy? Źródła światła wpływają na to, jak postrze-
gamy kolory oświetlonych przedmiotów. Im wyższy jest 
wskaźnik CRI, tym lepiej odwzorowane są barwy. W naszych 
systemach wykorzystujemy dwa typy diod - CRI 90 (najwyższy 
wskaźnik w technologiI LED) oraz CRI 80 (o najlepszej 
dostępnej sprawności dla tego wskaźnika). Dlaczego? Ten 
pierwszy rodzaj daje większe nasycenie barwy, natomiast 
drugi o 20% więcej światła, odwzorowując kolory w sposób 
równie naturalny (subtelna różnica dotyczy tylko postrzegania 
koloru czerwonego). Zastosowanie tych dwóch typów diod, w 
różnych konfiguracjach, umożliwia dopasowanie oświetlenia 
do indywidualnych potrzeb klienta. Diody dają przyjemną dla 
oka barwę światła (jak w lampach metalohalogenkowych), a 
dostępne są w barwie ciepłej (3000K) oraz neutralnej (4000K). 

CRI 80/90
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Na odbiór oświetlenia wpływają elementy, na które 
często nie zwraca się uwagi. My wiemy, co ma znaczenie 
i potrafimy zastosować tę wiedzę w praktyce. Nasze 
rozwiązania pozwalają na precyzyjne skupienie wiązki 
światła – dzięki dodatkowej soczewce nad chipem LED. 
Oświetlony obiekt jest dzięki temu odpowiednio 
wyeksponowany i nie powstaje tzw. efekt „halo”, czyli 
swego rodzaju wrażenie rozmycia konturów. Zapewniają 
także komfort redukując tzw. olśnienie przykre. 
To znaczy, że lampa na przykład na sklepowej witrynie 
oświetla tylko wybrany obiekt nie oślepiając patrzącego.

ZAAWANSOWANY UKŁAD
OPTYCZNY

„Nichia“ to numer jeden wśród producentów LED pod 
względem efektywności rozwiązań. W naszych systemach 
wykorzystujemy chipy głównie od tej japońskiej firmy. Oferują 
najwyższą jakość oraz największą sprawność dostępną dla 
diod COB (Chip on Board) – 160lm/W. Obok marki Nichia 
równolegle stosowane są diody LED firmy Citizen. LED COB to 
najnowocześniejsza dziś technologia, niezwykle energoo-
szczędna, umożliwiająca uzyskanie oświetlenia o dużej mocy. 
Strumień światła LED COB jest przy tym bardzo płynny 
i jednolity (bez efektu pulsacji). Stosowane przez nas diody 
zapewniają także idealną powtarzalność barwy, co gwarantu-
je uzyskanie oczekiwanych efektów. Produkowane są na 
podłożu ceramicznym, co zapewnia im wydajne chłodzenie 
i wysoką trwałość. Są praktycznie bezawaryjne.

NAJWYZSZA WYDAJNOSC 
ZRÓDŁA LED

NASZA TECHNOLOGIA
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40W

TRACK 
LIGHT

L2

Projektor LED o mocy 40W to aktualnie najbardziej efektywny 
zamiennik typu źródeł metalohalogenowych 70W. Oprawa L2 to 
minimalistyczny design oparty o najnowsze trendy we wzornictwie 
przemysłowym oraz najlepsze z obecnie dostępnych źródeł światła 
LED. W połączeniu z zaawansowanym układem optycznym tworzy to 
doskonały produkt.

PRODUKTY





35W

4500lm

3760lm

4270lm

3420lm

TRACK 
LIGHT

L3
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Oprawa L3 to wyjątkowe połączenie nowoczesnego wzornictwa 
oraz doskonałych parametrów. Oryginalna forma oraz design 
oprawy podkreślają unikalny charakter oświetlanego wnętrza. 
Moc 35W zapewnia dużą ilość światła przy umiarkowanym 
zużyciu energii.

PRODUKTY



HEXELINE WARSZAWA



TRACK 
LIGHT

L4
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PRODUKTY

Projektor LED o mocy 25W to funkcjonalny zamiennik
jednego z najczęściej używanych w butikach odzieżowych
typu źródeł metalohalogenowych 35W. Oprawa L4 to
połączenie nowoczesnego designu i szczytowych
parametrów technicznych.



MOLTON POZNAN

PRODUKTY



DOWNLIGHT
MODUŁOWY
25W/50W/75W
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PRODUKTY

Modułowa oprawa downlight to połączenie autonomicznych żródeł 
LED o mocy 25W wraz z ramkami montażowymi w wersji podtynkowej. 
Pojedyncze moduły wykonane są w standardzie 111mm co pozwala 
także na modernizację starszego typu opraw na źródła CDM-R111, 
Istnieje możliwość stworzenia dowolnej konfiguracji – poprzez miesza-
nie różnych barw światła oraz kątów świecenia. 



MODUŁOWY

MAYO CHIX LUBLIN

PRODUKTY



DOWNLIGHT
PULL OUT
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4550lm

3810lm

4320lm

3450lm

PRODUKTY

Oprawa downlight w wersji wychylnej to niezwykle uniwersalne 
rozwiązanie. Stanowi idealne uzupełnienie zarówno dla klasycznych 
downlightów antyolśnieniowych jak i dla projektorów na szynoprzewód. 
Wersja z szerokim kątem idealnie buduje tło doświetlając ściany, wąski 
kąt zaś precyzyjne akcentuje wybrane elementy ekspozycji. 
Oprawę cechuje bardzo szeroki zakres regulacji.



OLIKA
KIELCE







ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY

22

www.lumiverso.com

Więcej informacji
znajdą Państwo na naszej stronie:



ul. Krakowska 29E

50-424 Wrocław
tel. 514 504 789

info@lumiverso.com
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