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z umělého kamene



www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

venkovní svítidla 
z umělého kamene

Osvětlení z umělého kamene je skvělý způsob, jak rozsvítit vnitřní nebo venkovní 
prostor se stylem a jedinečností. Naše výrobky je možné prodávat v mnoha tvarech, 
odstínech a velikostech dle Vašich přání a to je výzv apro detail. Základem každého 

svítidla je kvalitní úsporné 12V LED osvětlení IP 68 holandského výrobce. Svítidla 
jsou navržena pro snadnou instalaci a údržbu.

Elegantní svítidla pro Váš domov  

www.green-care-elite.cz 



www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

venkovní svítidla 
z umělého kamene



www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

venkovní svítidla 
z umělého kamene

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

POSEIDON 

ČEDIČ 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

     1                  2                 3 
Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

POSEIDON 

ČEDIČ 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

     1                  2                 3 



www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

venkovní svítidla 
z umělého kamene

• Funkce Rychlé styly obrázku umožňuje vytvořit skvělé snímky jedním 
klepnutím. 

Technické údaje: 
provozní napětí   12V/50Hz 
led žárovky 6 x 12V – 1W 
ochrana IP68 
pracovní teplota -20° až  50° 
váha svítidla cca 25 - 50 kg 
výška cca  50 – 90 cm 
šířka   cca  17 – 40 cm 
barevná teplota 8000K 
energetický štítek A+  0,7kWh/1000hod 
životnost svítidla  20.000hod 
délka připojovacího kabelu 1m 
připojení pomocí vodotěsných konektorů 
distanční sloupky provedení – nerez, měď 
 
 
Cena  od    5460,-                                               Cena: 8 190,-
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

ZEUS 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

ČEDIČ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 
     1                  2                 3 

ZEUS 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

ČEDIČ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 
     1                  2                 3 
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

Technické údaje: 
provozní napětí   12V/50Hz 
led žárovky 6 x 12V – 1W 
ochrana IP68 
pracovní teplota -20° až  50° 
váha svítidla cca 25 - 50 kg 
výška cca  50 – 90 cm 
šířka   cca  17 – 40 cm 
barevná teplota 8000K 
energetický štítek A+  0,7kWh/1000hod 
životnost svítidla  20.000hod 
délka připojovacího kabelu 1m 
připojení pomocí vodotěsných konektorů 
distanční sloupky provedení – nerez, měď 
 
 
Cena  od    5460,-                                               Cena: 8 190,-
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

HÁDÉS 
 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

ČEDIČ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 
     1                  2                 3 

ZEUS 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

ČEDIČ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 
     1                  2                 3 
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

Technické údaje: 
provozní napětí   12V/50Hz 
led žárovky 6 x 12V – 1W 
ochrana IP68 
pracovní teplota -20° až  50° 
váha svítidla cca 25 - 50 kg 
výška cca  50 – 90 cm 
šířka   cca  17 – 40 cm 
barevná teplota 8000K 
energetický štítek A+  0,7kWh/1000hod 
životnost svítidla  20.000hod 
délka připojovacího kabelu 1m 
připojení pomocí vodotěsných konektorů 
 
 
 
Cena  od    6190,-                                               Cena: 9 285,-



www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

venkovní svítidla 
z umělého kamene

HEFAISTOS 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

ČEDIČ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základní výšce svítidla 

15 cm. Jako samotné 
svítidlo je použito LED 

osvětlení o výkonu 1W. Dle 
přání zákazníka lze měnit 

jak barevné provedení 
svítidla tak i  vzory. 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 
     1                  2                 3 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

POSEIDON 

ČEDIČ 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

     1                  2                 3 
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

Technické údaje: 
provozní napětí   12V/50Hz 
led žárovky 6 x 12V – 1W 
ochrana IP68 
pracovní teplota -20° až  50° 
váha svítidla cca 25 - 50 kg 
výška cca  50 – 90 cm 
šířka   cca  17 – 40 cm 
barevná teplota 8000K 
energetický štítek A+  0,7kWh/1000hod 
životnost svítidla  20.000hod 
délka připojovacího kabelu 1m 
připojení pomocí vodotěsných konektorů 
distanční sloupky provedení – nerez, měď 
 
 
Cena  od    3190,-                                               Cena: 4 785,-
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

ATHOS 
 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

ČEDIČ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 
     1                  2                 3 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

POSEIDON 

ČEDIČ 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

     1                  2                 3 
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

Technické údaje: 
provozní napětí   12V/50Hz 
led žárovky 6 x 12V – 1W 
ochrana IP68 
pracovní teplota -20° až  50° 
váha svítidla cca 25 - 50 kg 
výška cca  50 – 90 cm 
šířka   cca  17 – 40 cm 
barevná teplota 8000K 
energetický štítek A+  0,7kWh/1000hod 
životnost svítidla  20.000hod 
délka připojovacího kabelu 1m 
připojení pomocí vodotěsných konektorů 
distanční sloupky provedení – nerez, měď 
 
 
Cena  od    6190,-                                               Cena: 9 285,-
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

TITAN 
 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

ČEDIČ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 
     1                  2                 3 

Nástroje obrázků | 
Formát můžete 

vytvořit 
PÍSKOVEC 
a upravit obrázky, 
například provést úpravu 
kontrastu a jasu nebo 
obrázek oříznout, aby 
přesně odpovídal vašim 
představám. 

POSEIDON 

ČEDIČ 

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ 

BŘIDLICE 

Originální ručně vyráběné 
svítidlo z umělého 
kamene. Svítidlo je 

vyráběno v základním 
barevném provedení 

pískovec, čedič a břidlice. 
A v základních výškách 
svítidla 50, 70 a 90 cm. 

Jako samotné svítidlo je 
použito LED osvětlení o 

výkonu 1W. Dle přání 
zákazníka lze měnit jak 

barevné provedení svítidla 
tak i výšku a vzory. 

     1                  2                 3 
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

Technické údaje: 
provozní napětí   12V/50Hz 
led žárovky 6 x 12V – 1W 
ochrana IP68 
pracovní teplota -20° až  50° 
váha svítidla cca 25 - 50 kg 
výška cca  50 – 90 cm 
šířka   cca  17 – 40 cm 
barevná teplota 8000K 
energetický štítek A+  0,7kWh/1000hod 
životnost svítidla  20.000hod 
délka připojovacího kabelu 1m 
připojení pomocí vodotěsných konektorů 
distanční sloupky provedení – nerez, měď 
 
 
Cena  od    6190,-                                               Cena: 9 285,-
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venkovní svítidla 
z umělého kamene

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SVÍTIDLŮM 

NAPÁJECÍ  ZDROJ  (RŮZNÉ  PROVEDENÍ) 
 
KABELY  S  KONEKTORY (RŮZNÉ  DÉLKY) 
 
DISTANČNÍ  SLOUPKY  (MĚĎ, NEREZ) 
 
DÁLKOVÉ  OVLÁDÁNÍ 
 
SOUMRAKOVÉ  SPÍNAČE 
 
ČASOVÉ  SPÍNAČE 
 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SVÍTIDLŮM 

NAPÁJECÍ  ZDROJ  (RŮZNÉ  PROVEDENÍ) 
 
KABELY  S  KONEKTORY (RŮZNÉ  DÉLKY) 
 
DISTANČNÍ  SLOUPKY  (MĚĎ, NEREZ) 
 
DÁLKOVÉ  OVLÁDÁNÍ 
 
SOUMRAKOVÉ  SPÍNAČE 
 
ČASOVÉ  SPÍNAČE 
 
 


