
Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických 
komponent s důrazem na LED, LCD a PCB.

Prvotřídním servisem a kvalitou zboží jsme získali řadu zákazníků v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu, stejně tak v oboru 
telekomunikačních technologií, či oblasti světelné reklamy (signmakingu) a architektury.

Vzhledem k absenci kvalitních, energeticky úsporných světelných zdrojů na trhu, díky dlouholeté spolupráci s předními výrobci automobilových 
světlometů a zkušenostem v problematice LED vyvíjíme a vyrábíme svítidla pro průmyslové využití již od roku 2005. Naše produkty jsou vhodné téměř 
do každé aplikace. V opačném případě jsme připraveni zákazníkovi nabídnout jiné řešení.

Spokojenost a s ní související důvěra v naši společnost jsou hlavní principy firemní politiky. I z tohoto důvodu jsme se účastnili procesu implementace 
normy ČSN EN ISO 9001, jejíž jsme držiteli od roku 2007.



„sTube“   LED zářivkové svítidlo‒
  

Nahrazuje fluorescenční zářivková svítidla
 
sTube je kompletní, univerzální LED svítidlo s externě vyvedenou napájecí a řídící jednotkou. Je navrženo pro 
maximálně úsporný provoz a výjimečnou kvalitu světla. Je základním stavebním prvkem většiny Snaggi 
produktů. Vývoj a konečná kompletace probíhá v České republice.

sTube dosahuje bezkonkurenčně nejnižších celkových nákladů na svícení všude tam, kde se často a dlouze svítí. 
Počáteční investice do sTube osvětlení je rychle zhodnocena sníženým odběrem elektrické energie a 
bezúdržbovostí.

sTube produkuje jemné světlo, nabízí vyšší kontrast a nižší únavu očí. Široký rozsah pracovní teploty,  snadná 
montáž a věrné podání barev dovolují univerzální použití ve vnitřních i venkovních prostorách.

Příklady úspor

Výrobní hala
24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh,
200 ks sTube 110 cm
původně 400 ks klasických zářivek 120 cm
návratnost investice: 1.6 roku
roční úspora: 379 200,- Kč 
 

Chladicí box
24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh,
40 ks sTube 110 cm
původně 10 ks 1kW halogenových svítidel
návratnost investice: 0.7 roku
roční úspora: 213 700,- Kč 

• bestseller v LED osvětlení

• nanolight technologie

• japonské komponenty

• úspory až 60% nákladů

• vlastní výroba



„sTube Classic“  LED zářivková trubice‒
  

Nahrazuje fluorescenční zářivky T8
 
sTube Classic je LED zářivková trubice s externě vyvedenou napájecí a řídící jednotkou. Je navržena pro maximálně 
úsporný provoz s výjimečnou kvalitou světla. Vývoj a konečná kompletace probíhá v České republice.

sTube Classic dosahuje bezkonkurenčně nejnižších celkových nákladů na svícení všude tam, kde se často a dlouze svítí. 
Počáteční investice do sTube Classic osvětlení je rychle zhodnocena sníženým odběrem energie a bezúdržbovostí.

sTube Classic produkuje jemné světlo, nabízí vyšší kontrast a nižší únavu očí.

Napájecí napětí není přivedeno přes piny v paticích G13. LED zářivková trubice má vlastní napájecí vývod s 
konektorem. Patice jsou využity pouze k uchycení trubice ve svítidle.

Příklady úspor

Výrobní hala
24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh,
200 ks sTube Classic120 cm
původně 400 ks klasických zářivek 120 cm
návratnost investice: 1.6 roku
roční úspora: 379 200,- Kč
 

Chladicí box
24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh,
40 ks sTube Classic 120 cm
původně 10 ks 1kW halogenových svítidel
návratnost investice: 0.7 roku
roční úspora: 213 700,- Kč

• náhrada zářivkových trubic

• nanolight technologie

• financování z úspor

• extrémně dlouhá životnost

• 5 let záruka



„sCluster“  LED závěsné svítidlo‒
  

Nahrazuje výkonná, výbojková svítidla
 
sCluster je výkonné, průmyslové, závěsné svítidlo s integrovanou napájecí a řídící jednotkou. Je navržen pro 
maximálně úsporné a bezúdržbové svícení. Jeho modulární konstrukce využívá LED trubice sTube. Vývoj a konečná 
kompletace probíhá v České republice.

Ve srovnání s alternativními svítidly poskytuje sCluster bezkonkurenčně nejnižší celkové náklady na svícení všude 
tam, kde se často a dlouze svítí. 

sCluster pracuje po zapnutí ihned na plný výkon a jeho použití není nijak omezeno. Široký rozsah pracovní teploty,  
ochrana krytím IP65 a snadná montáž dovolují instalaci ve vnitřních i venkovní prostorách.

Příklady úspor

Výrobní hala
24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh,
141 ks sCluster 4/3W
původně 200 ks 200W sodíkových výbojek
návratnost investice: 1,7 roku
roční úspora: 862 000,- Kč
 

Chladicí box
24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh,
14 ks sCluster 7/3W
původně 6 ks 1kW halogenových svítidel
návratnost investice: 1.2 roku
roční úspora: 129 900,- Kč

• náhrada výbojek

• LED nanolight technologie

• financování z úspor

• čisté a přirozené světlo

• 5 let záruka



„sPanel“  LED podhledové svítidlo‒
  

Nahrazuje stropní, podhledová svítidla
 
sPanel je kompletní LED svítidlo s integrovanou napájecí a řídící jednotkou. Je navržen pro maximální efektivitu a 
nekompromisní kvalitu světla. Jeho základem jsou lineární LED trubice sTube s extra velkým, difuzním krytem pro 
optimální rozptyl světla bez oslnění.

sPanel nastavuje nový standard pro moderní a úsporné svícení. Jeho škála použitelnosti začíná u běžných kanceláří a 
chodeb, přes komerční prostory, až po specifické použití.
 
Třetinové provozní náklady, okamžitý nástup výkonu a věrné podání barev, to jsou nekompromisní vlastnosti 
inovativního nástupce podhledových, zářivkových světel.

Příklad úspor

Chodby
 

24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh
60 ks sPanelů
Původně 60 ks 120W podhledových svítidel
s 240 kusy fluorescenčních zářivek T8 59 cm
Návratnost investice: 2,5 roku
Roční úspora: 142 700,- Kč

• nahrazuje fluorescenční 

 podhledová svítidla 60x60 cm

• nejnižší náklady na svícení

• přirozené světlo

• záruka 3-5 let



„sCircle“  LED modul‒
 

Nahrazuje klasické a „úsporné“ žárovky
 
sCircle je LED modul s integrovanou napájecí a řídící jednotkou. Je určen k montáži do svítidel, která využívají 
klasické žárovky nebo „úsporky“ a disponují alespoň částečným odvětráváním pro dostatečné chlazení.

sCircle nastavuje nové standardy pro moderní a úsporné svícení. Odboural všechny negativní vlastnosti „úsporných“ 
žárovek. Zejména pomalý nástup světla, zkreslené podání barev, sporné a neprokazatelné úspory a omezené 
použití.

Jeho škála použitelnosti zahrnuje chodby, komerční prostory, a obecně prostory kde se často a dlouze svítí. 
Mimochodem i herci v Národním divadle v Praze hrají pod našimi světly.

Příklady úspor

Chodba
24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh.
60 ks sCircle 8/3W
původně 60 ks 100W žárovek
návratnost investice: 0.9 roku
roční úspora: 117 700,- Kč
 

Restaurace
12 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh,
30 ks sCircle 8/3W
původně 30 ks 100W žárovek
návratnost investice: 1,7 roku
roční úspora: 29 600,- Kč

• náhrada klasických žárovek

• prostor plný světla

• okamžitý plný výkon svícení

• přirozené a jemné světlo

• 5 let záruka



„sLamp“  LED svítidlo‒
 

Nahrazuje lampy veřejného osvětlení
 
sLamp je variabilní LED lampa, modulární konstrukce určená pro montáž na vertikální nebo horizontální sloupy. Je 
navržena pro maximálně úsporné a bezúdržbové svícení. Má až o 60% nižší spotřebu, než obvyklé pouliční 
osvětlení. Další úspory lze dosáhnout volitelným osazením inteligentní regulace světelného výkonu.

Vyzařovaný světelný kužel lze volitelně tvarovat pomocí optických čoček, a dosáhnout tak optimálního rozložení 
světla na osvětlované plochy.

Nová éra moderního LED uličního a veřejného osvětlení je tady. sLamp vystihuje synonymum pro high-end výrobek 
s maximálním tlakem na úsporný a bezúdržbový provoz.

Příklady úspor

Osvětlení ulice
12 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh,
40 ks sLamp 2/3W 135
původně 40ks 250W výbojek
návratnost investice: 2.4 roku
roční úspora: 129 000,- Kč 
 

Parkoviště
12 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh,
20 ks sLamp 3/3W 135
původně 20ks 400W sodíkových výbojek
návratnost investice: 2.7 roku
roční úspora: 100 460,- Kč 

• LED pouliční osvětlení

• nanolight technologie

• japonské komponenty

• úspory až 60% nákladů

• neoslňuje okolí

• snadná výměna



„sCustomLight“  LED osvětlení na míru‒
 

Navrhneme světlo na míru vaší aplikaci
 
Navrhujeme a vyrábíme úsporná, bezúdržbová osvětlení s příjemným světlem přesně na míru Vaší aplikace.

Používáme výhradně špičkové LED diody NICHIA s vysokou účinností a minimální světelnou degradací. Vyzařované světlo usměrňujeme či rozptylujeme pomocí plastových 
optických čoček, resp. světlo odrazivých materiálů. LED osazujeme na hliníkové plošné spoje pro optimální chlazení. Napájení zajišťují řídící jednotky vlastní konstrukce, 
s účinností až 97%.

Osazování LED, výroba řídících jednotek a konečná kompletace světel probíhá v České republice.

• LED čipy NICHIA

• nanolight technologie

• minimální světelné slábnutí

• věrné podání barev

• bezúdržbové osvětlení



SNAGGI Lighting, s.r.o.
Drobného 301

592 31 Nové Město na Moravě

Česká republika 

telefon: + 420 511 112 763

mobil:   + 420 774 716 216 

fax:         +420 511 110 118

email: info@snaggi.com

web: www.snaggi.com

Každou minutu, kterou nesvítíte se SNAGGI, jednoduše proděláváte…

mailto:info@snaggi.com
http://www.snaggi.com/
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