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Rendet az EU LED-piacain (2011/4, p.24) 
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Az emberközpontú világításról (2017/5, p.18) 
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Design-díjas állólámpa (2018/10., p.24.) 
LED-ek az olasz autópályákon (2018/11-12, p.24.) 
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DIMCO 11... mélysugárzók (2008/5) 
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Toledo parkvilágító lámpatest (2008/6) 
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LEO fényvetők (2008/7-8) 
Kompakt fények (2008/7-8) 
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Izzólámpák nélkül (2008/10) 
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Takarékosabb fényforrásokat (2010. január-február) 
"Ecodesign" előtétek és lámpatestek (2010. március-április) 
Pattintsd be a sorba! (2010. május) 
A tartalékvilágítás új generációja (2010. június-július) 
GE Edison-díj 2009 (2010. augusztus) 
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LED-ek és a színhűség (2011. május, p.52-53) 
Halogén transzformátorok (2011. szeptember-október, p.42-43) 
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Kellemes, energiahatékony világítás (2007/3) 
Chip-technológia az előtéteknél ( 2007/4) 
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Tartalékvilágítás vezérlése (2008/4) 
 
Magyar építéstechnika 
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