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MK Light Sound

Profesionalne zelene osvetlitve
..Ko pomislimo na glamurozne osvetlitve zgradb, spomenikov in koncertov, je varčevanje z energijo zadnja stvar, ki nam pade na misel.
Toda večji kot je projekt, večji so prihranki pri uporabi zelenih tehnologij..

Naj gre za hotelski kompleks, trgovski center,
kulturni objekt, bazen ali koncert, primerna osvetlitev spremeni popolnoma vsakdanje stvari v
doživetja s pravljičnim vzdušjem. Samo predstavljajte si kako smešen bi bil DJ v diskoteki
brez vseh utripajočih reflektorjev. Mesto luči Las
Vegas je odličen primer, kako lahko z raznobarvno razsvetljavo spremenimo puščavsko mesto v
turistično utopijo.
Zunanja in notranja razsvetljava večjih projektov in dogodkov je bila do nedavnega zelo
drag zalogaj. Halogenski reflektorji so dragi,
porabijo ogromno električne energije in se ne
morejo pohvaliti z dolgo življenjsko dobo. Če
smo v zadnjih letih izpostavljali prihranke pri
menjavi klasičnih hišnih žarnic za moderne

LED sijalke, zakaj ne bi enako veljalo še za večje
svetlobne projekte? Poleg vseh naštetih prednosti se je pri večjih projektih izkazalo, da LED
osvetljave tudi manj ogrožajo živali in ne skrijejo vseh zvezd na nebu. Zato so v številnih velemestih po vsem svetu že zamenjali svetilke javne razsvetljave z namenom rešitve večine, če
ne vseh, težav povezanih z neučinkovitimi
klasičnimi svetilkami.

ARCPAD
ZOOM
48 MC

Tehnologija svetlobo-oddajnih diod LED predstavlja drastični premik v zgodovini osvetljave.
Kot polprevodniki v trdnem stanju, so te diode
bolj podobne procesorju v vašem pametnem
telefonu, kot klasičnim žarnicam. LED sijalke trajajo tri do štirikrat dlje in proizvedejo dva do trikrat več svetlobe na vat, kar skupno prihrani od
30 do 70 odstotkov letno.
Slovensko podjetje MK Light Sound d.o.o. je
eksklu
zivni distributer priznanih svetovnih
znamk profesionalne svetilne, avdio, multimedij
ske in scenske opreme Robe, Spotlight, Anolis in
številnih drugih proizvajalcev. Nudijo široko paleto izdelkov, ki temeljijo predvsem na kvaliteti in
enostavnosti uporabe. Ob gradnji ali prenovi
objektov za kulturno, zabavno ali kongresno dejavnost se vedno poraja vprašanje, kako zasnovati avdio vizualno podobo objekta. Pa naj bo
to zasnova in izbira zvočne, svetlobne, multimedijske ali scenske opreme. Pri reševanju
tovrstnih vprašanj vam zagotavljajo svetovanje
podkovano z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem. Ker se vsega ne moremo lotiti sami, vam
nudijo tudi inženiring, montažo ter garancijsko
in po-garancijsko vzdrževanje omenjenih projektov po ugodni ceni. 
(P.R.)

MK Light Sound d.o.o.,
Ljubljana
ACCESORIES:
Stand ArcPad
Zoom 48 MC as an option
Zg. Hotič 2b,Floor1270
Litija
Tel: +386(0)1 89 63 112
Fax: +386(0)1 89 63 110
info@mklight-sound.si
www.mklight-sound.si
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ANOLIS is an architectural division of ROBE

HQ & Factory: Anolis, Hážovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštem, Czech Republic, Tel.: +420 571 751 500, Fax: +420 571 626 337, Email: info@anolis.eu
America: Anolis Lighting, 12349 SW 53rd Street, Suite 202, Cooper City, Florida 33330, USA, Tel.: 1-844-426-6547, Email: info@anolislighting.com
UK: Anolis UK, 3 Spinney View, Stone Circle Road, Round Spinney Industrial Estate, NN3 8RF, Northampton, United Kingdom, Tel.: 01604 741000, Email: info@anolis.co.uk
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