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Česká prémiová svítidla

Český výrobce
svítidel s tradicí
Jsme český výrobce interiérového a exteriérového
osvětlení od roku 1991.
Za naši třicetiletou historii jsme se zařadili mezi
významné výrobce osvětlovací techniky nejen v České
republice, ale i v Evropě. Naše svítidla svítí ve více než
50 zemích po celém světě.

Svítidla se skleněnými
stínidly TRIPLEX OPAL
Základem naší nabídky jsou velmi oblíbená svítidla se
skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL. Vyniká zde precizní
ruční práce českých i evropských sklářů, kteří s námi
dlouhodobě spolupracují. Tato stínidla mají výborné
optické vlastnosti, nadčasový vzhled a velmi dlouhou
životnost. Jsou vhodná pro moderní i historické prostory.

Svítidla s plastovými
stínidly PC, PM, PE
Dáváte-li přednost odolným materiálům se skutečně
dlouhou životností a nenáročnou údržbou, můžete svou
pozornost zaměřit na naše svítidla s plastovými stínidly
z PC, PMMA či PE. Pro svou vysokou odolnost a stabilitu
před působením UV záření jsou plastová svítidla vhodná
nejen k interiérovému, ale i k exteriérovému využití.

Jsme s vámi již 30 let
Na poli výrobců interiérových a exteriérových osvětlení
působíme již od roku 1991. Za 30 let naší praxe jsme se,
díky své píli a snaze posouvat se vpřed, dostali mezi špičku
v oboru nejen u nás, ale v celé Evropě. Naše svítidla však
zašla ještě dál a poskytují světlo v domovech téměř po
celém světě.
Výrobní závod společnosti Osmont i s více než 60 zaměstnanci najdete v Hybrálci u Jihlavy, přímo v srdci Vysočiny
a také ve Valdicích v Královehradeckém kraji.
Vysokou kvalitu můžeme zaručit použitím materiálů
výhradně ze zemí Evropské unie a výrobou hotového
produktu v České republice, přičemž veškeré komponenty
projdou pod rukama našim pečlivým zaměstnancům
dohlížejícím na to, aby hotová svítidla dostála vysokým
standardům. Na všechny výrobky poskytujeme 5letou
záruku.

Změna loga
společnosti
v roce 2022
Dovolte nám Vás touto cestou informovat, že společnost
Osmont, s.r.o. prošla k výročí 30let jejího založení
rebrandingem neboli omlazením obchodní značky.
Věříme, že nová vizuální podoba značky Osmont lépe
reprezentuje naší firemní vizi a také více koresponduje
s našimi technologicky vyspělými produkty.

Přisazená svítidla
se skleněnými stínidly
TRIPLEX OPAL

AURA, AURA IP NEW

ELSA, ELSA IP NEW

Svítidla určená k nástěnné nebo stropní montáži.
Stínidla jsou uchycena buď sklapovacím systémem,
bajonetovým nebo šroubkovým způsobem uchycení.
Jejich použití je vhodné jak v interiéru,
tak i v exteriéru.

NEW

ARAKIS

ERIS, ERIS C

CARINA

ALKOR

KUMA

LIBRA

NARA

GEMINI

EDNA

LINA

SYLVIA

FLORA

NELA

LYRA

JENA

NEVA

ALMA

SATURN

STYX

ATIK

AFRA

AKIE

ORCUS

MIRA

ALTAIR

RANA

NEW

APUS

NEW

Polovestavná svítidla
se skleněnými stínidly
TRIPLEX OPAL

CARINA V

AURA V

ELSA V

Závěsná svítidla
se skleněnými stínidly
TRIPLEX OPAL

KUMA S

NEW

NEW

ADRIA S, S-HP NEW

EDNA P

NEW

SATURN LE

ARAKIS LE

TANIA P, P-HP

KUMA LE

TANIA L, L-HP

Svítidla určená k částečně vestavné montáži, kdy je
základna svítidla umístěna v podhledu za pomoci otočných
držáků. Stínidla jsou uchycena buď sklapovacím systém
nebo bajonetovým způsobem uchycení.
Jejich použití je vhodné jak v interiéru, tak i v exteriéru.

NEW

ERIS V

ERIS CV

Svítidla jsou zavěšena na různých typech závěsu, jmenovitě
tyčovém, lankovým či kabelovém. Délku závěsu je možné
upravit na míru zákazníka. Závěsy jsou nabízeny v různých
povrchových úpravách.
Jejich použití je vhodné především v interiéru.

CARINA LE

ERIS LE

ERIS LEC

AURA LE

EDNA LE

LINA LE

TANIA S, S-HP NEW

ADRIA P, P-HP NEW

ASTRA P

ASTRA L

ASTRA S

DANAE S, T

DANTE S, P

MIRA R

ADRIA L, L-HP

AURA P

NEW

Přisazená svítidla
s plastovými stínidly
z PC, PM, PE

MATAR

NEW

DELIA PM

SAGITA

CORVUS PC

Svítidla určená k nástěnné nebo stropní montáži.
Stínidla jsou uchycena buď sklapovacím systémem,
bajonetovým způsobem uchycení.
Jejich použití je vhodné jak v interiéru,
tak i v exteriéru.

TITAN PC

NEW

NEW

IRIDA

TITAN PM

DELIA PC

TILIA PC

SKAT

ELISA

Polovestavná svítidla
s plastovými stínidly
z PC, PM, PE

CORVUS V-PC

SAGITA V-PC

NEW

TITAN V-PC

Svítidla určená k částečně vestavné montáži, kdy je
základna svítidla umístěna v podhledu za pomoci
otočných držáků. Stínidla jsou uchycena sklapovacími
držáky. Jejich použití je vhodné jak v interiéru, tak
i v exteriéru.

TITAN V-PM

DELIA V-PC

DELIA V-PM

NEW

Závěsná svítidla
s plastovými stínidly
z PC, PM, PE

ISIS P PM

NEW

ISIS L PM

ISIS S PM-M

NEW

TITAN LE PC

TITAN LE PM

TITAN L | 171

DELIA L

SAGITA LE PC

NEW

Svítidla jsou zavěšena na různých typech závěsu,
jmenovitě tyčovém, lankovým či kabelovém. Délku závěsu
je možné upravit na míru zákazníka. Závěsy jsou nabízeny
v různých povrchových úpravách.
Jejich použití je vhodné především v interiéru.

Průmyslová svítidla

TRITON

ELEKTRA 3

LED systémy
Osmont

ISIS S PM

NEW

ISIS P PM-M

DELIA LE PC

NEW

ISIS L PM-M

NEW

DELIA LE PM

Plastová svítidla z polykarbonátu či polypropylenu.
Svítidla mají vysokou odolnost vůči mechanickému poškození IK10 a také vysoké krytí IP54 a IP65.
Určena především do náročných prostor a exteriéru.

ELEKTRA 4,5,6

Od roku 2009 se věnujeme také výrobě a vývoji stále více
oblíbených LED zdrojů. Právě z důvodů vysoké celosvětové
poptávky je v této oblasti velmi vysoká konkurence.
Naše firma nezahálí, a v souladu s nejnovějšími
světovými trendy v LED technologiích, se neustále
posouvá vpřed. Každé svítidlo navrhujeme zcela
individuálně a s citem tak, aby bylo vyzařované světlo
co nejhomogennější, a zároveň mělo vysokou účinnost
a nízkou spotřebu.

Nadstandardní výbava svítidel
Mezi nadstandardní výbavu, kterou lze LED svítidla doplnit
patří následující - v nabídce jsou také kombinace těchto výbav.
V případě zájmu o jiné komponenty nás však neváhejte
kontaktovat, nabízíme také atypická řešení osvětlení.
Stmívatelný předřadník DALI
Svítidlo lze řídit (stmívat) protokolem DALI, možnost začlenění do inteligentní domácnosti.
Pohybový HF senzor
Aktivní vysokofrekvenční senzor pro detekci pohybu.
Nouzová nebo nouzová kombinovaná jednotka
Svítidlo při výpadku proudu pracuje v nouzovém režimu baterie má výdrž až 3h.
Tunable White (2700-6500K)
Možnost regulace teploty chromatičnosti svítidel ve škále od
2700-6500 K.
Bezdrátové Bluetooth ovládání
Možnost ovládání a regulace svítidel přes Bluetooth za pomoci aplikace na Android a iOS zařízeních.
Modul Zigbee pro připojení k chytré domácnosti
Možnost vybavení převodníkem ZigBee pro připojení do inteligentní domácnosti, např. Philips Hue Bridge, Amazon Echo
Plus (Alexa)
Přepínatelný LED modul 3000K/4000K
Možnost fyzického přepínání teplot chromatičnosti mezi
3000/4000K přímo ve svítidle.
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