
A  közvilágítások nagy 
része pazarlóan bánik 
az energiával. A 20-30 
éve, vagy még régebben 
létesült közvilágításoknál 
szinte kivétel nélkül 
nagynyomású higany-
lámpákat alkalmazták, 
ami akkoriban gazdasá-
gos megoldást jelentett. 
A fényforrások energeti-
kai hatékonyságát az 
úgynevezett fényhasz-
nosítással mérik (ld. a 2. 
o lda lon „V i lágí tás-
technikai alapok” cikket). 
A higanylámpák 
esetében ez az ér-
ték 32-58 lm/W kö-
zött van. Összeha-
sonlításul a normál 
izzólámpáknál ez 
az érték 6 – 19 lm/
W,  az elméletileg 
elérhető maximum 
680 lm/W. A mai 
korszerű közvilágí-
tások kompakt 
fénycsövekkel vagy 
nagynyomású nát-
riumlámpákkal léte-

sülnek. A kompakt fény-
csövek fényhasznosítá-
sa 50-75 lm/W, a nagy-
nyomású nátriumlámpá-
k é  7 0 - 1 3 0  l m /W 
(teljesítménytől, típustól 
függően). Látható tehát, 
hogy ha a higanylámpá-
kat nátrium-lámpákra 
cseréljük, ezzel az ener-
gia fele megtakarítható. 
A ma ismert leggazdasá-
gosabb fényforrás a kis-
nyomású nátriumlámpa, 
menynek fényhasznosí-
tása a 180 lm/W-ot is el-

érheti. A kompakt fény-
csöveket elsősorban kis 
forgalmú mellékutcák 
korszerű világítására 
használják. Korábban itt 
főleg 80W-os higanylám-
pákat használtak, mivel 
ennél kisebb teljesítmé-
nyű higanylámpa nem 
létezett. A kompakt fény-
csövek használatával itt 
36W vagy 24W teljesít-
ménnyel is lehet megfe-
lelő világítást létesíteni. 
A fényforrások működte-
tő szerelvényei, az előté-

tek is fogyaszta-
nak energiát. A 
régi lámpatestek-
ben 220V-os elő-
tétek vannak, 
e z e k n e k  a z 
egyébként is vi-
szonylag nagy 
vesztesége a fe-
szültség 230 V-ra 
történt átállításá-
val tovább nőtt.  
Folytatás az 5. olda-
lon 
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SZABÁLYOS, HA SZABVÁNYOS 
Több éves átmeneti idő-
szak után, amikor sem-
miféle előírás nem sza-
bályozta a közvilágítás 
létesítését, 2000. áprili-
sában hatályba lépett a 
közforgalmú területek 
mesterséges világításá-
ról szóló MSZ 20194 
szabvány. A gépjármű-
forgalmú területeket a 
szabvány az utak fontos-
ságától, forgalmától füg-
gően 6 kategóriába so-
rolja. Annak meghatáro-
zása, hogy melyik út me-

lyik kategóriába tartoz-
zon, a jegyző feladata. A 
szabvány kitér a fokozot-
tan veszélyes területek 
és a gyalogos övezetek 
világítására is. A szüksé-
ges világítástechnikai 
jellemzők meghatározá-
sa mellett az olyan kü-
lönleges világítási ese-
tekkel is foglalkozik, mint 
a gyalogos átkelőhelyek, 
közúti és gyalogos alul-
járók, vasúti keresztező-
dések. 

Korszerű berendezésekkel a közvilágítási  
energia akár 70%-a is megtakarítható 
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A legtakarékosabb 

fényforrás a 

legalkalmasabb 

fegyver a rossz 

látási viszonyok 

ellen  

2. oldal KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS  

A fényforrások legfonto-
sabb világítástechnikai jel-
lemzője a tér minden irá-
nyába kisugárzott fény-
áram, melynek mértékegy-
sége a lumen (lm). A fény-
forrás fényáramának és az 
általa felvett villamos telje-
sítmény értékének hánya-
dosát nevezzük fényhasz-
nosításnak. A fényerősség, 
amelynek egysége a kan-
dela (cd), az adott irányban 
kisugárzott fény erősségére 
jellemző. A lámpatestek 
fényeloszlását a fényelosz-
lási görbével szokták jelle-
mezni, melyet gyakorlati 
okokból cd/1000 lm (cd/
klm) egységben adnak 
meg. A fényerősség a 
Nemzetközi Mértékegység 
Rendszerben (SI) a fény-
mérés alapegysége. Egy 
megvilágított felület vilá-

gosságára (a felület fény-
visszaverési tulajdonságain 
kívül) az jellemző, hogy 

mekkora fényáram esik a 
felületre. A felületegységre 
eső fényáramot nevezzük 
megvilágításnak. Szemünk 
valamely felületre rátekint-
ve azonban nem annak 
megvilágítását érzékeli, ha-

100%-os hatásfokot akkor 
kapjuk, ha nincs is lámpa-
test, hanem egy közönsé-
ges foglalatba becsavart  
csupasz lámpával világí-
tunk. Könnyen belátható, 
hogy ez nagyon rossz vilá-
gítást eredményez. 
A lámpatest optikai 
elemei, a tükrök, 
prizmák azt a célt 

A lámpatestek hatásfoká-
nak kérdésével kapcsolat-
ban sok téves nézet terjedt 
el. Leegyszerűsítve azt 
mondhatjuk, hogy a hatás-
fok a lámpatestből kilépő 
fénynek a lámpatestbe be-
tett fényforrás fényéhez vi-
szonyított arányával egyen-
lő. Ebből viszont az követ-
kezik, hogy a legjobb, 

szolgálják, hogy a fényt 
oda irányítsák, ahol arra 
valóban szükség is van. 
Mindez óhatatlan hatásfok 
csökkenéssel jár. A hatás-
fokok összehasonlításának 
tehát csak az azonos opti-

kai elemeket tartal-
mazó lámpatestek 
esetén van értelme. 

A VILÁGBAJNOK ERÉNYEI ÉS GYENGÉI 

A HATÁSFOK CSAPDÁJA 

árnyalataiban látunk. Nem 
ajánljuk ezért azt a fényfor-
rást olyan helyre, ahol lé-
nyeges a színek felismeré-
se.  
Az áthatoló sárga fény kö-
dös, párás időben azonban 
nagyban javítja a látási vi-
szonyokat, tehát biztonsá-
gi, őrvilágítás céljára kifeje-
zetten előnyös a használa-
ta. Az áramszolgáltatók 

sokszor elzárkóznak a kis-
nyomású nátriumlámpák 
közvilágítási üzemeltetése 
elől, mivel a kis fogyasztás 
miatt a karbantartást is tar-
talmazó közvilágítási tarifá-
ból a fényforráscsere költ-
sége nem térül meg.  
Ennek ellenére pl. Dél-
Magyarországon már a 
HOLUX több száz ilyen 
lámpatestje felkerült a köz-
világítási hálózatra. 

Az energiatakarékosság vi-
lágbajnoka a kisnyomású 
nátriumlámpa. 55 W-os tí-
pusa több, mint kétszer 
annyi fényt ad, mint 50 W-
os nagynyomású testvére, 
vagy a 80 W-os higanylám-
pa. A kiemelkedően jó 
fényhasznosításnak azon-
ban ára van: a lámpa fé-
nyében eltűnnek a színek, 
mindent a sárga különböző 

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK 

nem a felület látszólagos 
fényességét. Az erre jel-
lemző mennyiség a fénysű-

rűség. Ez egy 
igen összetett 
m e n n y i s é g , 
értéke a felü-
let megvilágí-
tásán kívül  
függ a megfi-
gyelés irányá-
tól, a felület 
a n y a g á t ó l , 
fényvisszave-
rő képességé-
től és egyéb 
jellemzőitől is. 
A fénysűrűség 

egysége a cd/m2. A világí-
tástechnikai mennyiségek 
értelmezését összefoglaló 
ábrán feltüntettük a nem kí-
vánatos irányból érkező és 
a látási teljesítményt rontó, 
káprázást okozó fényeket 
is.  

A világítástechnika legfontosabb mennyisé-
gei és összefüggéseik 



5. oldal 

A HOLUX 

lámpatestek 

üzemkészsége 25 

éven át garantáltan 

fenntartható 

HOLUX TÁJÉKOZTATÓ 

KORSZERŰ LÁMPATESTEK 

A korszerű energiatakaré-
kos lámpatestektől elvárha-
tó, hogy az alkalmazott mű-
ködtető szerelvények és 
fényforrások a műszaki fej-
lődés legújabb eredményeit 
tükrözzék. A lámpatestek 
optikai elemei olyanok le-
gyenek, hogy a kisugárzott 
fény minél kevesebb vesz-
teséggel érje el a megvilá-
gítani kívánt felüle-
tet.  
Az M5, M6 osz-
tályba sorolt mel-
lékutcákon a „full-
protect” kivitelű, 
kompakt fénycsö-
ves Attasé lámpa-
test használatát 
ajánljuk, mely a 
l e g g y a k r a b b a n 
használt fa– és 
vasbeton oszlo-
pokra közvetlenül 

felszerelhető. 
Az M5, M4, M3 kategriájú 
területeken a leggyorsabb 
megtérülést a Myra lámpa-
testek használatával lehet 
elérni. Az M1, M3, M3 kate-
góriájú főutak, kiemelt terü-
letek világítására a Lunoide 
lámpatestek használatát ja-
vasoljuk, melynek tetszetős  
formája a legkorszerűbb 

műszaki megoldásokkal 
párosul.  A gyalogos zónák, 
zöldterületek világítására 
sokféle díszlámpát kíná-
lunk, amelyekkel elkerülhe-
tők a legtöbb településre 
jellemző gömblámpák uni-
formizált megoldásai. 
HOLUX Kft. a közvilágítási 
lámpatestjeire a hazai pia-
con egyedülálló módon 5 

éves teljes körű ga-
ranciát biztosít és 
további 20 éven ke-
resztül vállalja az 
alkatrészel látást. 
Így a lámpatestek 
üzemészsége 25 
éven át garantáltan 
fenntartható. Több 
lámpatestünk áram-
szolgáltatói tende-
ren a legjobbnak bi-
zonyult. 

re, hanem fényszennyezés 
formájában az út menti há-
zak lakásaiba vagy az égbe 
is sugározta. A jó megoldás 
nem a nagyobb hatásfokú, 
hanem a kedve-
zőbb fényeloszlású 
lámpatest haszná-
lata, amellyel a vi-
lágítás káros hatá-
sai, a fényszeny-

A korszerű, kisveszteségű, 
230 V-ra méretezett előté-
tek használatával újabb 5 – 
10% energia takarítható 
meg. 
Az energiamegtakarítás to-
vábbi forrása lehet a lám-
patest alkalmas megvá-
lasztása. Sok régi lámpa-
test a fényét nemcsak a 
megvilágítani kívánt felület-

nyezés, a káprázás is csök-
kenthető (ld. „A hatásfok 
csapdája” cikket a 2. olda-
lon). Az ismertetett megol-
dások összességével az 

esetek többségében a 
korábbi energiaszük-
séglet  30-40%-a is 
elegendő a szabvá-
nyos közvilágításhoz. 
 

FINANSZÍROZÁS 

AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS FORRÁSAI 
(Folytatás az 1. oldalról) 

ző főútvonalak korszerűsí-
tése korábban már megtör-
tént, de a mellékutcáké el-
maradt. Kínálatunk megol-
dást nyújt az ilyen esetekre 
is. A  finanszírozásra több-
féle lehetőséget ajánlunk. 
Ha az önkormányzat ren-
delkezik a beruházáshoz 
szükséges forrásokkal, a 
megtakarításból elért ho-
zam lényegesen maga-
sabb, mint ami kincstárje-

gyek, államkötvények ese-
tén elérhető. Ha a teljes be-
ruházási összeg nem áll 
rendelkezésére, HOLUX 
Kft. készen áll részletfizeté-
si változatok kidolgozására 
és a projekt megvalósításá-
ra. Bizonyos energetikai 
mutatók teljesítése esetén 
kedvezményes hitelpályá-
zaton való részvétel is le-
hetséges. A pályázathoz 
szükséges tanulmányterv 
kidolgozását, elfogadása 
esetén a megvalósítást a 
HOLUX Kft. vállalja. 

A közvilágítás korszerűsíté-
si beruházás akkor finan-
szírozható, ha a megtakarí-
tás fedezi a törlesztő rész-
leteket. Ezért célszerű 
olyan lámpatesteket vá-
lasztani, ahol az egységnyi 
beruházási összegre jutó 
megtakarítás minél na-
gyobb. Sok településre jel-
lemző, hogy a nagy megvi-
lágítás miatt nagy fajlagos 
megtakarítást eredménye-

A Lunoide lámpatestek tetszetős  formája a leg-
korszerűbb műszaki megoldásokkal párosul 



A motoros járművek által 
használt közforgalmú terü-
leteket jelentőségük, a for-
galom nagysága szerint a 
nemzetközi előírásokkal 
összhangban az M1 ... M6 
osztályokba sorolják be. Az 
M1 - M3 osztályok esetén a 
tervezést a fénysűrűség-
technikára alapozva kell el-
végezni. Meg kell azonban 
határozni az így kiadódó 
megvilágítási értékeket is, 
azért, hogy az ellenőrzést a 
fénysűrűség mérésnél lé-
nyegesen egyszerűbb 
megvilágítás méréssel is el 

lehessen végezni.  
Az M4 és M5 osztályok 

esetén a válasz-
tási lehetőség 
van a fénysűrű-
ségre és a meg-
világításra törté-
nő méretezés 
között. Az M6 
osztály, vagyis 
az irányfény vilá-
gítás esetén a 
fénysű rűségre 
való méretezés 
indokolatlan, itt 
csak a megvilá-
gításra találunk 
előírást.  
 
Új követelmény 
a fokozottan ve-
szélyes területek 
v i l á g í t á s á n a k 
előírása.  
A  szabvány 
szempontjából világított 

környezetben fokozottan 
veszélyes (konfliktus) terü-

letnek számítanak 
az utak fel- és le-
hajtó sávjai, a vas-
úti kereszteződé-
sek, a körforgalmú 
utak, a 40 m-nél rö-
videbb közúti aluljá-
rók és a felüljárók.  
Ezeken a területe-
ken a fénysűrűség 
értékek előírása in-
dokolatlan (mivel 
azok csak legalább 
100 m hosszú 
egyenes szakaszra 
é r t e l m e zh e tők ) , 
ezért a szabvány a 

KATEGÓRIÁK, KÖVETELMÉNYEK 

A túl kevés fény a 

biztonság, a túl sok 

a költségvetés 

rovására magy 

3. oldal HOLUX TÁJÉKOZTATÓ 

vízszintes megvilágítás ér-
tékét írja elő. A fokozottan 
veszélyes területeket C1 ... 
C3 osztályba sorolják.  

Ugyancsak új a gyalogos 
övezetek világításának elő-
írása. A gyalogos övezete-
ket P1 ... P4 osztályokba 
sorolják, itt is a vízszintes 
megvilágítás értéke van 
előírva.  
A szabvány a világítás 
mennyiségi jellemző in 
(megvilágítás, fénysűrűség) 
felül minőségi követelmé-
n y e k e t  i s  e l ő í r 
(egyenletesség, káprázás).  
Rossz egyenletesség ese-

A megvilágítás és a fénysűrűség  
technika összehasonlítása 

Az egyenletesség hatása 

Kategória Fénysűrű-
ség,  

cd/m2 

Megvilágí-
tás,  
lx 

M1 2 - 

M2 1,5 - 

M3 1,0 - 

M4 0,6 8 

M5 0,3 4 

M6 - 2 

Gépjárműforgalmú területek 
világítása 

Kategória Megvilágítás, lx 

C1 30 

C2 20 

C3 15 

A fokozottan veszélyes te-
rületek világítása 

Kategória Megvilágítás, lx 

P1 20 

P2 10 

P3 5 

P4 2 

A gyalogos övezetek vilá-
gítása 



A HOLUX 

célkitűzése: 

Magas műszaki 

minőség,  

elérhető áron 

KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰS ÍTÉS 4. oldal 

tén az út felületén sötét csí-
kok keletkeznek, ami a lát-
hatóságot csökkenti és bal-
esetveszéllyel jár. Hasonló 
hatása van a látást rontó 
káprázásnak is.  
 
A káprázás jelenségét az 
ábra szemlélteti: a szembe 
jutó fénysugarak a szem fe-
lületén és belsejében szó-
ródnak, melynek hatására 
a retinán egy látszólagos, 
ú g y n e v e z e t t  f á t y o l -
fénysűrűség jön létre.  
 
Ennek hatására a szem 
kontrasztérzékenysége le-
romlik és az úttesten lévő 
akadály kikerül a látható 
tartományból. Ahhoz, hogy 
ismét láthatóvá váljon az 
akadály, a világítás által lét-
rehozott fénysűrűséget egy 
bizonyos értékkel meg kell 

növelni. Ezt az értéket ne-
vezik küszöbérték-növek-
ménynek, melynek megen-
gedett felső határát szintén 
előírja a szabvány. 
 
Érdemes megjegyezni, 
hogy a káprázást okozó 
fénysugarak legtöbbször a 
lámpatest buráján törnek 
meg, ezért a síküveg burás 
lámpatestek ebből a szem-
pontból kedvezőbbek az 
öblös buráknál. 
 
Természetes követelmény, 
hogy a tervezés során szá-
mított értékek helytállósá-
gát a kivitelezés után mé-
réssel kell igazolni.  
 
A HOLUX Kft. az Országos 
Mérésügyi Hivatal által 
rendszeresen hitelesített 
mérőműszerekkel rendel-

kezik, amelyekkel a szük-
séges mérések elvégezhe-
tők. 

• Nyújt-e finanszí-
rozási alternatí-
vákat  a vállalko-
zó, ad-e segítsé-
get hitelpályázat 
elkészítéséhez? 

• Vannak az aján-
lattevőnek a ha-
zai és a nemzet-
közi  világítás-
technikai szak-
mában ismert, 
hozzáértő szakemberei? 

• Van üzemeltetési tapasztalat az 
ajánlott lámpatestekkel? 

• Ad-e az új világítás egyéni ka-
raktert a településnek, vagy az 
unalomig ismert megoldások is-
métlődnek? 

• Vannak az ajánlott lámpatestek-
nek olyan, az árat növelő tulaj-
donságai, amelyeknek haszná-
lati értéke nincs 
arányban a többlet-
költséggel?   

• Tisztázott, hogy ki 
lesz az új világítási 
berendezés üzemel-
tetője? Ha az áram-
szolgáltató, akkor is-

merik és elfogadják az ajánlott 
eszközöket? Ha helyi vállalkozó, 
akkor biztosított a lámpatestek 
kezelésének, karbantartásának 
elsajátítása? 

• Milyenek a beruházás megtérü-
lési mutatói, a megtakarítás / 
ráfordítás arány?  

 
A HOLUX Kft. számos al-

kalommal bizonyí-
totta, hogy gondo-
san kidolgozott 
ajánlatai a legked-
vezőbb alternatívát 
jelentették. 

A közvilágítás korszerűsíté-
sét fontolgató önkormány-
zatokat általában több, ár-
ban és műszaki tartalom-
ban eltérő ajánlattal keresik 
meg a vállalkozók. 
A döntés megkönnyítésé-
hez néhány fontos szem-
pont figyelembevételét ja-
vasoljuk. 
 
• Ismert, referenciákkal rendelke-

ző vállalkozó az ajánlattevő? 
• Az ajánlott lámpatesteken meg-

található  a CE biztonsági jelö-
lés, a szállító ad megfelelőségi 
nyilatkozatot? Van tanúsított mi-
nőségbiztosítási rendszere? 

• Megfelel az ajánlott világítás a 
szabványnak, nincs alul- vagy 
túlvilágítva? 

• Ad-e a szállító a törvényesen 
előírton felüli többletgaranciát és 
biztosítja-e az alkatrészellátást? 

• Vannak-e megbízható fénytech-
nikai adatok, számítógépes fut-
tatások? 

A DÖNTÉS DILEMMÁI 

A HOLUX Kft. a számítógépes szimuláció 
módszerével készíti közvilágítási projektjeit 

A káprázás és a láthatóság 



A számos meg-
valósult projekt 
közül néhányat 
kiragadva pl. Bé-
késen 1997-ben 
közel 3000 db. 
korszerű  lámpa-
test került fel-
szerelésre. Ez-
zel az elért ener-
gia megtakarítás 
292,2 kW, a tel-
jes fogyasztás 
75%-a.  Makón 1998-
ban közel 1000 db. lám-
patestet szereltünk fel, 
az itt elért megtakarítás 
47,4 kW, 65% volt, a bő-
vítést is beleértve.  Ba-
dacsonytomajban a kor-
szerűsítés 1998-ban, 
mintegy 900 db. lámpa-
testtel történt, ami 94,5 
kW, 76% megtakarítást 
eredményezett. 1997-

Ennek az a lényeges 
előnye van, hogy a sze-
relvénytérben sem tud 
por lerakódni. A por lera-
kódásának a szerelvény-
térben többféle káros 
hatása lehet: csökkenti 
az előtét hőleadását és 
így az élettartamát is, il-
letve nyirkos, nedves 
időben vezető réteget 
képez a szigetelőanyag-
ok felületén, ami a 
gyújtáskész-ség csökke-
nését, kritikus esetben a 
lámpatest időszakos 
üzemképtelenségét is 
okozhatja. A HOLUX Kft. 
típusválasztékát úgy állí-
totta össze, hogy  már 
most beszerezhetőek le-
gyenek a jövő évezred 
normáinak megfelelő, 
fullprotect kivitelű lámpa-
testek. 

98-ban Dömsödön a 
szükséges bővítéssel 
együtt, közel 800  db. új 
lámpatest segítségével 
102,3 kW, 70% energiát 
sikerült megtakarítani. 
Ráckevén 1999-ben 
1300 korszerű lámpatest 
felszerelésével 173 kW 
energiát, a korábbi szük-
séglet 70 %-át takarítot-
ták meg. 

MEGVALÓSULT REFERENCIÁK 

Makó számos utcáját a HOLUX Myra  
lámpatestjei világítják meg 

HOLUX Kft. 
1135 Budapest,  Béke u. 51-55 
Telefon: 
Mérnökiroda: (06 1) 450 2700  
Vevőszolgálat: (06 1) 450 2727 
Fax: (06 1) 450 2710 
 
Fénystúdió 
1073 Budapest, Kertész u. 42-44 
Tel.: (06 1) 321 0823   
Fax: (06 1) 413 7147 
 
Fény szaküzlet 
4400 Nyíregyháza 
Búza u. 34 
Tel: (06 42) 438 345 
Fax: (06 42) 596 479 
 
Internet: http://www.holux.hu 
e-mail: hoso@holux.hu 
 
Felelős kiadó:  
Hosó János vezérigazgató 
A kiadványt összeállította:  
Arató András műszaki igazgató 
 
 
A tájékoztatóban megjelent cikkek 
változatlan formában, a forrás 
m e g j e l ö l é s é v e l  s z a b a d o n 
felhasználhatók 
 
Korábban megjelent tájékoztatóink: 
1 Beltéri világításkorszerűsítés 
 
 

A közvilágítási lámpates-
tek szabványa csak azt 
írja elő, hogy a feszült-
ség alatt álló részek ne 
legyenek megérinthetők 
és az esővíz se érhesse 
el őket. Ez a védettség a 
gyakorlatban kevésnek 
bizonyult, mert a por, a 
piszok a fénytechnikai 
tulajdonságokat teteme-
sen lerontja. Ezért azu-
tán a piacon olyan lám-
patestek kezdtek megje-
lenni, amelyeknél az op-
tikai tér tömített, de a 
szerelvénytér nem.  
A "fullprotect" lámpates-
teknél nincsenek a lám-
patest különböző részei 
védettség szempontjából 
szétválasztva, a teljes 
lámpatest IP 65 védett-
ségű, por ellen tömített 
és vízsugár ellen védett. 

„FULLPROTECT” VÉDELEM 

A HOLUX Kft. 1993-ban alakult mérnökiroda,  ahol a világítástechnikai fel-
adatok megoldása a fő profil.  A társaság több mint 30 főt foglalkoztat, a 
munkatársak nagy része világítástechnikai szakismeretekkel rendelkező 
villamosmérnök. A HOLUX Kft. az elmúlt években kifejtett tevékenységével 
a világítástechnika több területén széles körű ismereteinek  megfelelő kihí-
vásokra adott mérnöki választ.  
A cég mindennel foglalkozik, ami a világítással kapcsolatos, a világítás-
technika általános kérdéseitől a világítás legkorszerűbb eszközeiig, de 
emellett megtalálhatók választékunkban az általános villanyszerelési anya-
gok is. Számítógépes modellezéssel, tervezéssel készítjük közvilágítás – 
korszerűsítési projektjeinket, utcák, terek, épületek kül- és beltéri világítási, 
díszvilágítási terveit, sportlétesítmények, színháztermek, iskolák, irodák vi-
lágítási megoldásait.  
Mindehhez Európa legkorszerűbb eszközeit ajánljuk, miközben nemcsak, 
sőt elsősorban nem külföldi termékeket kínálunk. A külföldről behozott, 
csúcstechnológiájú alkatrészeket Magyarországon, ISO 9000  mi-
nősítéssel rendelkező partnereinknél szereltetjük össze. Az így 
készült termékek minősége a hazai igények figyelembevételének, 
munkatársaink szakértelmének köszönhetően nemegyszer felül-
múlja az alapul vett  hasonló külföldi gyártmányokét.  
HOLUX  tevékenységét az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer 
előírásai szerint végzi. 
 
Kizárólagos joggal képviselt külföldi partnereink: 

 AAG Stucchi ● AEC ● ATCO ● Elektro-Terminal ● Knobel  
 Mareco Luce ● Nordic Aluminium ● RIDI ● SBP   

 TRIDONIC ● V-LUX ● ZONCA   
További partnereink: 

GE-TUNGSRAM ● PHILIPS ● OSRAM ● EMIKA ● COMPASS  
 SIMOVILL   ● HOFEKA  ● SZARVAS  ● EGLO  ● MASSIVE  

 URI LÁMPA ● TECHNOVILL ● SIMOTRADE ● MERLIN-GERIN   
PRODAX ● LEGRAND ● GE POWER  
 Kábel gyártók ● VSZM ● GANZ K.K.   


