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Aktualności
Wyniki raportu pt. „Transgraniczne i międzynarodowe stosowanie prawa
konkurencji przez Prezesa UOKiK”
W dniach 23-25 lutego br. odbyła się konferencja gospodarczo-biznesowa pod hasłem: Strategia
rozwoju polskich firm w globalnej rzeczywistości. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Pomyśl
o Przyszłości z Nowego Sącza. Jednym z poruszanych tematów były wyniki raportu dot. wpływu
polskiego UOKiK na rozwój gospodarczy kraju.
Badanie wykazało m.in., że w trakcie analizowanego okresu aktywność UOKiK w sprawach
„międzynarodowych” i „transgranicznych” była śladowa. UOKiK najrzadziej ze wszystkich organów
antymonopolowych Unii stosował prawo wspólnotowe do spraw „mających wpływ na handel
między Państwami Członkowskimi”, a większość jego decyzji dotyczyła rynków lokalnych, osób
fizycznych, gmin czy spółek komunalnych, nie spółek kapitałowych (bez względu na ich
„narodowość”), a już w szczególności nie zagranicznych koncernów.

Osoby zainteresowane pełną wersją raportu odsyłamy bezpośrednio na stronę Fundacji:
http://www.pomysloprzyszlosci.org/inne-publikacje/

Propozycje zmian w Regulacjach Ecodesignu i oznaczeń klas energetycznych
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez
przedstawicieli Komisji Europejskiej DG Energy, m.in. przy udziale organizacji Lighting Europe.
Prezentację przedstawiono na konferencji podczas targów L&B.
Prezentacja jest dostępna po zalogowaniu w Strefie członkowskiej na stronie www.pzpo.pl

Konkurs na Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2018 r. i Najlepszą inwestycję
oświetleniową 2018 r. – nowa edycja
Już 15 maja rusza kolejna edycja Konkursu. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym będą
dostępne tradycyjnie na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.
W tym roku ze względu na obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
organizatorzy wprowadzili nową kategorię: „Oświetlenie lub iluminacja obiektu/przestrzeni
publicznej związane z obchodami 100-ej rocznicy odzyskania Niepodległości R.P.”
Nagrodzimy najciekawsze rozwiązania oświetleniowe wykorzystujące symbole i barwy narodowe,
które będą kreować, wzbogacać przestrzeń publiczną, budując tym samym uroczystą, patriotyczną
atmosferę podczas obchodów jubileuszu.
Do udziału zapraszamy nie tylko urzędy gmin i miast, jednostki administracji samorządowej,
zarządców dróg, właścicieli i zarządców obiektów, ale także firmy wykonawcze, biura projektowe
i producentów sprzętu zastosowanego w inwestycji.
Zapraszamy do śledzenia stron organizatorów i udziału w Konkursie!

Wydarzenia
Walne Zgromadzenie PZPO, 25 maja 2018 r., Warszawa
Spotkanie firm członkowskich PZPO odbędzie się już 25 maja br. w Warszawie. Zaproszenia wraz
z porządkiem obrad zostały rozesłane drogą mailową w dniu 16 kwietnia. Gościem specjalnym
Walnego Zgromadzenia będzie Pan Grzegorz Mielcarek, Prezes Zarządu CORUM TFI S.A.

Czy w oświetleniu przyszedł czas na małe i średnie firmy?
Kolejne firmy globalne pozbywają się produkcji opraw oświetleniowych. Specjaliści twierdzą, że
jest to wynik zmiany technologii i przyszłość należy do małych i średnich producentów. Czy tak się
stanie? - pokaże przyszłość.

Niespotykane wykorzystanie światła w sztuce
20 kwietnia w Krakowie odbył się wernisaż wystawy chronongramów Macieja Jurkowskiego
http://www.jurkowski-lukas.com/. Chronongramy Jurkowskiego to niezwykłe malarstwo łączące
obrazy na specjalnie obrobionych powierzchniach luster z nowoczesnymi technikami
oświetleniowymi. Całość tworzy niesamowite, niepowtarzalne odbicie współczesnego świata
wprawiając obserwatora w zachwyt. Warto zobaczyć!

General Assembly Lighting Europe, 12-13 kwietnia 2018 r., Bruksela
Spotkanie podsumowało ostatni rok działalności Lighting Europe i przyjęło budżet na 2018 rok
oraz nowych członków LE, w tym norweskie stowarzyszenie LYSKULTUR zrzeszające projektantów
oświetlenia, inżynierów oświetleniowców, producentów i importerów sprzętu oświetleniowego a
także instalatorów i handlowców.
Nagrody Prezydenta Lighting Europe przyznane zostały dwóm osobom, które w ostatnim okresie,
z racji wieku, zakończyły swoją działalność zawodową: Janowi W. Dennemanowi, byłemu
Prezesowi Lighting Europe oraz wiceprezesowi Philips Lighting oraz Markku Norio, byłemu
Prezesowi fińskiego Stowarzyszenia AFLE i byłemu dyrektorowi firmy Helvar. Gościem specjalnym
Walnego zgromadzenia był Fabian Zuleeg, Chief Executive i Chief Economist European Policy
Center.

Nowodworski Sp. j. z tytułem Gazeli Biznesu 2017
Firma Nowodworski Sp. j. producent dekoracyjnych opraw oświetleniowych, po raz kolejny
udowodniła, że znajduje się w czołówce najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw
w Polsce. Spółka znalazła się właśnie w gronie laureatów 18 edycji rankingu Gazele Biznesu 2017,
organizowanego przez Puls Biznesu.
Celem plebiscytu Gazele Biznesu jest wspieranie i promowanie najdynamiczniejszej rozwijających
się przedsiębiorstw, które mogą stanowić przykład dla innych podmiotów. Ranking, organizowany
nieprzerwanie od 2000 roku przez redakcję dziennika „Puls Biznesu”, to najpopularniejsze i
najstarsze tego typu zestawienie w Polsce. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się firma
Nowodworski Sp., która zdobyła to wyróżnienie już po raz drugi. Otrzymany tytuł jest więc
potwierdzeniem silnej pozycji spółki na rynku i skuteczności przyjętej strategii biznesowej.
Uroczysta gala, podczas której wręczono statuetki laureatom z województw śląskiego i opolskiego,
odbyła się 1 marca 2018 roku w Akademii muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Nowe zestawy oświetleniowe Snake Led oraz Beam Led
Prezentacja nowych zestawów oświetleniowych miała miejsce we Frankfurcie podczas
targów Light + Building, które odbyły się 18-23 marca. Firma ROSA wystawiała tam
swoje stoisko w lokalizacji B60 wewnątrz hali 5.0. Wśród zaprezentowanych
produktów można było po raz pierwszy zobaczyć najnowszą propozycję firmy, gdzie na
szczególną uwagę zasługiwały zestawy oświetleniowe o nazwie SNAKE LED oraz BEAM
LED.
SNAKE LED oraz BEAM LED
Oba zestawy oświetleniowe posiadają oryginalny odmienny kształt co z
pewnością nada charakteru oświetlanym przez nie lokalizacjom. Zestawy
wykonane są z profili aluminiowych zabezpieczonych powłoką anodową.
Zastosowanie wysokiej klasy diod LED zapewnia równomierne i wydajne
oświetlenie.
Cechy charakterystyczne produktów:
▪ energooszczędne i ekologiczne źródła światła
▪ nowoczesny i dekoracyjny kształt
▪ różnorodność rozsyłów światła
▪ odporność na korozję i zewnętrzne czynniki atmosferyczne
▪ zabezpieczenie elastomerem podstawy w standardzie
▪ szeroki zakres konfiguracji ramion od 4m do 8m
▪ żywotność źródeł światła L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100
000h
▪ szeroki zakres temperatury pracy oprawy od -40oC do
+55oC

Zarówno SNAKE LED jak BEAM LED posiadają szeroki zakres konfiguracji ramion
mieszczący się w przedziale od 4m do 8 m.
Możliwe warianty produktów prezentują się następująco:

Wiecej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rosa.pl

PXF Lighting na targach Light + Building 2018
Udział PXF Lighting targach Light+Building to już
tradycja. W dniach 18-23.03.2018 we Frankfurcie nad
Menem odbyła się kolejna edycja największej
oświetleniowej imprezy targowej. Nie mogło nas tam
zabraknąć.
Wszystkie produkty zaprezentowane przez PXF
Lighting stanowią nowość w ofercie i weszły do
nowego katalogu produktów. Są to między innymi:
Alto LED, Poker LS Micro LED, Point LED, Senza LED,
Ilumo LED, TitanLED, Geometric LED Okrąg, itd.
Tegoroczne stoisko było w całości sterowane za
pomocą aplikacji mobilnych podłączonych przez
tablety do systemu DALI. Wśród nowości na targach
znalazły się również oprawy z opcją tunable white
gotowe do wykorzystania w systemach typu Human
Centric Lighting.
CIekawe i nowoczesne oprawy, interaktywny
charakter prezentacji oraz profesjonalny zespół bez
wątpienia przyczyniły się do spotkania z rekordową
liczbę odwiedzających, która przekroczyła 1200 osób.

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za poświęcony czas!
Pracownicy i Zarząd PXF Lighting.
>> Nowości dostępne na stronie PXF Lighting <<
PXF LIGHTING – PROFESJONALNA TECHNIKA OŚWIETLENIOWA

Aquaform staje się Aqform i realizuje swoje ambicje w grupie Delta Light
AQForm Lighting Solutions jest szanowanym graczem na polskim rynku, znanym od wielu lat jako
Aquaform. Portfolio firmy obejmuje nowoczesne oświetlenie architektoniczne i rozwiązania oparte
na technologii LED. Niedawno członkowie założyciele grupy Delta Light nabyli poprzez polską
spółkę holdingową udziały w polskim AQForm, otwierając pole synergii, która przyniesie korzyści
obu firmom. Doprowadzi to do znacznej ekspansji portfela produktów, kolejnych rynków
zagranicznych i nieograniczonego dostępu do nowych zasobów. Na poziomie operacyjnym
nie będzie żadnych zmian w zarządzie oraz w załodze firmy.
Realizacja ambicji rozwojowych
AQForm posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku oraz w sąsiednich krajach. Delta Light to
globalny gracz z biurami od Dubaju do Nowego Jorku oraz od Bogoty do Londynu. Opierając się na
doświadczeniu grupy Delta Light, AQForm będzie mógł rozszerzyć swoją obecność rynkową na
całym świecie, realizując ambitne plany rozwoju firmy.
Ponadto AQForm będzie kontynuował współpracę z najlepszymi polskimi projektantami,
podtrzymując tradycję własnego wzornictwa i projektów oraz wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań, które potwierdzają m.in. zdobyte dotychczas nagrody: Red Dot Design Award, iF Design
Award, German Design Award i Muuuz International Award (MIAW).
Wojciech Starowieyski, CEO AQForm: "Dzięki grupie Delta Light, posiadającej silną
międzynarodową pozycję, będziemy w stanie znacząco przyspieszyć własne ambicje rozwoju bez
ryzykownych inwestycji i trudnych zmian strukturalnych. Nie możemy się doczekać, aby podbić
nowe rynki!"
Ewolucja zamiast rewolucji
Należy podkreślić przyjazny i pozytywny charakter tego przedsięwzięcia. Celem jest dobra i
przemyślana współpraca, która przekształca różnice w synergię. Dołączenie AQForm do grupy
Delta Light będzie korzystne dla obu firm i nie wpłynie negatywnie na bieżący poziom operacyjny
AQForm. Zarząd i załoga firmy pozostaną niezmienione.
Jedna grupa, wiele marek
AQForm stanie się częścią grupy Delta Light, ale
zachowa tożsamość swojej marki. Ponieważ
celem Delta Light jest stworzenie silnej grupy
oświetleniowej, obecność AQForm jest ważnym
krokiem w tym kierunku. Obie firmy cechuje
swoista siła i uzupełniające się wartości.
Obie firmy prowadzone są przez entuzjastów dobrego oświetlenia, doświadczonych w codziennym
zarządzaniu i prawdziwej przedsiębiorczości. Ludzi mających wspólną pasję do projektowania,
technologii i światła. Delta Light, AQForm i wszystkie marki partnerskie z pewnością sprawiają, że
przyszłość będzie wyglądać jasno!

AQForm na targach Light+Building 2018
Tegoroczna edycja Light+Building we Frankfurcie była dla AQForm szczególna – podczas debiutu
na targach marka nie tylko zaprezentowała nowe wzory i kolory ale również odświeżoną nazwę:
AQForm.
Pośród nowych rozwiązań AQForm warto zwrócić uwagę na reflektor KARI – efektywne
oświetlenie akcentujące o delikatnej formie. Wysokie CRI oraz szeroki zakres ruchu gwarantują
komfort użytkowania, forma – cieszy oko. Inną nowością polskiego producenta jest kinkiet
CAMBER – oprawa oferująca światło odbite. Elegancka forma pozwala wpisać oprawę w niemal
dowolne wnętrze. CAMBER rozświetla ścianę nie powodując olśnienia u użytkownika.
Pośród nowości AQForm nie zabrakło również kolekcji o obniżonym olśnieniu (na przykład oprawy
RAFTER points). Pojawił się również efektywny reflektor idealny do oświetlania ekspozycji: ROLL
oraz wyrazisty kinkiet GRAPH.

•
•
•
•
•

KARI: https://www.aqform.com/pl/KA0071
CAMBER: https://www.aqform.com/pl/ CA0012
Oprawy o obniżonym olśnieniu: https://www.aqform.com/pl/ANTI-GLARE,sc364
RAFTER points: https://www.aqform.com/pl/RA1615
ROLL: https://www.aqform.com/pl/RL0016
• GRAPH: https://www.aqform.com/pl/GR0012

Wojnarowscy Sp. z o.o.
„Firma Wojnarowscy Sp. z o.o. to wiodący dostawca szerokiej gamy opraw oświetleniowych LED
oraz źródeł światła LED znanych na rynku pod marką Spectrum LED. Dzięki zdobytej wiedzy oraz
rozbudowanym kontaktom handlowym z producentami z całego świata, firma Wojnarowscy jest
znana jako jeden z najbardziej wyspecjalizowanych dostawców systemów oświetleniowych
w Polsce.
-28 lat doświadczenia w branży oświetleniowej
-55 krajów do których eksportowane są produkty marki Spectrum
-170 współpracowników
-200 m2 showroom’u w którym prezentowane są najnowsze rozwiązania oświetleniowe
-800 m2 powierzchni produkcyjnej, projektowej i laboratoryjnej
-10 mln produktów oświetleniowych do dyspozycji Klientów w magazynie o powierzchni 4400m3

Firma posiada własne laboratorium w którym stale badana jest jakość oferowanych produktów.
Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe, które pozwalają
na bieżący i dokładny pomiar kluczowych parametrów świetlnych, elektrycznych a co
najważniejsze - bezpieczeństwa.

Dział produkcji opraw oraz projektowy pomaga w urzeczywistnieniu śmiałych i ambitnych wizji
biur architektonicznych i inwestorów. Dysponujemy najbardziej zaawansowanymi narzędziami
projektowymi, które optymalnie i w pełni pozwalają wykorzystać cały asortyment opraw marki
SPECTRUM LED w tworzeniu projektów oraz wizualizacji oświetleniowych.

Z całkowitym zaangażowaniem realizujemy zadania od fazy projektowej, po dostawę oraz serwis
będąc do Państwa dyspozycji.
Jakość naszych produktów została niejednokrotnie potwierdzona prestiżowymi nagrodami
i wyróżnieniami, które świadczą o zrównoważonej realizacji obranej przez nas strategii.
Wyznaczając nowe trendy, nie zapominamy również o fundamentalnych wartościach i potrzebach.
Światło traktujemy, więc jako coś, co nieustannie pobudza nas do działania. Czerpiemy z niego
inspirację i pomysły, dzięki którym żyje się łatwiej.”

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas jakichkolwiek informacji drogą elektroniczną,
prosimy o wysłanie informacji zwrotnej ze słowem NIE w tytule wiadomości.
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa
Tel/Fax 22 843 20 19
e-mail: biuro@pzpo.pl

