Light up
the space
ART. DESIGN. GALLERY.
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ŽIJEME
SVĚTLEM

PROJEKTUJEME

S jasnou představou a přesným postupem

Jsme odborníci na světelné projekty

FUNKCE I DESIGN OD A DO Z

Máme téměř 20 let zkušeností s návrhy
osvětlovacích soustav. Využíváme

Zpracováváme kompletní návrhy osvětlovacích
soustav. Dle představ a podkladů zákazníka
nalézáme nejvhodnější světelně-technické
řešení s ohledem na nejmodernější trendy
v oblasti osvětlování. Navrhujeme soustavy
umělého a nouzového osvětlení v kombinaci
s nadřazeným systémem řízení osvětlovací
soustavy. V prostoru pracujeme s ambientním
osvětlením (wall washing, nepřímé osvětlení,
osvětlení podlahy), akcentovým osvětlením (pro
dekorace, obrazy, funkční zóny) i působivým
scénickým osvětlením (barevné efekty,
dekorativní prvky atd.) Každý váš projekt je
unikátní a my k němu také tak přistupujeme.

nejmodernější technologie, dbáme
na design i funkčnost. Plníme
požadavky na osvětlovací soustavy,
ať už je zákazníkem veřejná instituce
či soukromá osoba. Vždy klademe
důraz na dokonalé světlo v prostoru.
Jsme profesionálové na světlo.

Ukázka: výpočet

SOUČÁSTÍ NÁVRHU JE VŠE

NAŠE SLUŽBY

	
Výpočet

Návrhy umělého osvětlení

Měření osvětlení

Ekonomické rozbory

Poradenská činnost

Dodávka osvětlovacích

a posudky při pořizování

Výpočty umělého

soustav

nových osvětlovacích

	
Knihy svítidel

osvětlení

Montáž osvětlovacích

soustav

	
Vizualizace

Návrhy optimalizace

soustav

Konzultační spolupráce

	
EPC studie

osvětlovacích soustav

Servis osvětlovacích

světelného technika při

	
Projekt osvětlení se zanesením

soustav

realizaci

	
Výkaz výměr svítidel

do prostředí CAD

Ukázka: vizualizace

HISTORICKÉ MILNÍKY
APOLÍN INTERIER –
komplexní dodávky interiéru
a osvětlení

2002

ADG group s.r.o. –
projekce a dodávky osvětlení
a osvětlovacích soustav

2008

Vyvinuta technologie
Bright engine

Pořízení profesionální
měřicí techniky

2014

2017

Dokonalá
atmosféra

Nápaditý
koncept

Kvalitní
svítidla

Inteligentní
technika
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VYRÁBÍME

Dlouholeté know-how nás
dovedlo k vlastnímu produktu

OMNIO LIGHT – LED SESTAVY A SVÍTIDLA

MĚŘÍME

ŠPIČKOVÝMI PŘÍSTROJI MĚŘÍME

Přinášíme jedinečný LED modul pro přímé

	Jasy na pozadí měřeného objektu

napájení 230V, bez použití nízkonapěťových

	Rovnoměrnost jasu

driverů. S technologií BRIGHT ENGINE
jde o bezkonkurenční kombinaci světelné
účinnosti, životnosti a spolehlivosti. Dalším
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A jsme na to vybaveni

	Jasové řezy
	Kontrast popředí a pozadí

benefitem je výjimečná ekonomická

	UGR

návratnost. Svítidla splňují přísná kriteria

	Index barevného podání podle TM-30-15

Platinum LEED.

	Průběh světelného spektra
	Náhradní teplotu chromatičnosti

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

	Měření blikání světla – Flicker

Spektometr GOSSEN MAVOSPEC BASE

Vyrábíme bohatou škálu osvětlovacích soustav
na míru. Našimi zákazníky jsou kulturní
i sportovní instituce. Se stejným zápalem se

Přístroj LDA – LumiDISP

věnujeme projektům pro občanské stavby
nebo soukromým investorům.

Hardware

Software

Použití
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SORTIMENT
& REFERENCE

JSME PARTNEŘI SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ PRVOTŘÍDNÍCH SVĚTEL

1

6

4
5

7
8

2

3

1. VUB Banka, Aupark Bratislava

4. Archeopark Pavlov

7. Vila, Beskydy

2. O2, EUROVEA Bratislava

5. Nord Blanc, Praha

8. Zimní stadion, Vyškov

3. Aga Khan Museum, Toronto, Kanada

6. Royal Palace, Turčianské Teplice

9. Kino Nadsklepí, Kroměříž
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Rozzáříme
i váš prostor

ADG GROUP S.R.O.
Rybkova 4

+420 541 214 361

602 00 Brno

info@adggroup.cz

Argentinská 38
170 00 Praha 7

www.adggroup.cz

