divize
FAIRTECO Holding SE
KATALOG

FAIRLIGHT
LED lightings
Divize realizuje prodej systému nejtenčího
úsporného interiérového a exteriérového
LED osvětlení.

PRIMETIME
video marketing
Divize se věnuje video marketingu, tedy
produkci a výrobě videofilmů
v evropském regionu.

FAIRCON
international business

FAIRWELL
high-tech wellness
Divize působí ve zdravotnické, regenerační,
rehabilitační a wellness oblasti, do které
dodává unikátní hi-tech přístroje značky MPS.

Poradenská divize analyzuje a strategicky radí
a takticky provádí klienta nejvhodnější formou
vstupu na zahraniční trh.

FAIRFIN
investments & subsidies
Získáváni soukromých a veřejných zdrojů
financování. Zajišťuje kapitál, úvěry, daňové
úlevy či investiční pobídky anebo dotace z EU.

FAIRAIR
ventilations & turbines
Divize se zabývá oblastí ventilace a větrání
a zastupuje dovozce australských ventilačních
turbín značky EDMONDS do CEE.

COMMIX
communication strategies
Divize realizuje poradenství v oblasti vizuální
komunikace, brandingu, reklamních
a PR kampaní anebo webdesignu.

MEET THE FAIR FUTURE!
Jsme obchodně poradenská společnost s mezinárodní působností v různých regionech Evropy. V technologické části
holdingu přinášíme lidem do profesních i privátních životů produkty, které splňují nároky na extra dlouhou životnost,
téměř nulovou údržbovost a mimořádně férovou cenu. V poradenské části holdingu pomáháme společnostem zvyšovat prodeje, podporovat rozvoj a růst, pronikat na zahraniční trhy anebo je na nich přímo zastupujeme. Ve všech aspektech naší činnost pak klademe důraz na zásadu férového přístupu – vůči klientům a péči o ně, životnímu prostředí
a přírodě, k cenovým podmínkám, za které naše služby a produkty realizujeme a především lidskému životu a zdraví.
A to je FAIR!

KONCEPT FAIRTECO
My ve FAIRTECO věříme, že produkty a služby vysoké kvality nemají být výsadou pouze omezené skupiny lidí. Jsme
přesvědčeni, že každý moderní člověk si zaslouží žít ve férovém prostředí svého domova anebo pracovat ve férovém
prostředí firmy obklopen produkty či požívat služby splňující následující parametry:
1. Extra dlouhá životnost = téměř absolutní odolnost proti vlivům prostředí
2. Dokonalá bezúdržbovost při běžném použití = dobrá funkce a inovativní design
3. Férová cena = mimořádná kvalita a vysoká hodnota s ohledem vůči lidem, životu a planetě

VIZE
Prostřednictvím našich výrobků a služeb vytvářet férovější budoucnost – k lidskému zdraví a přírodním zdrojům.

POSLÁNÍ
Za každých okolností nabízet moderním lidem do jejich soukromých a profesních životů inspirující řešení prostřednictvím fair produktů a služeb a vytvářet tak férovější každodenní život pro většinu lidí.

HODNOTY
1. Etika, respekt – hrajeme fair play, na nikoho se nepovyšujeme a před nikým se neponižujeme
2. Uvědomělost – používáme selský rozum
3. Fair cena – u nás zaujímá přední pozice
4. Kvalita a hodnota – preferujeme vysokou úroveň bez kompromisů
5. Udržitelnost – vsázíme na výrobky s mimořádnou délkou životnosti
6. Odpovědnost – představuje dokonalá bezúdržbovost našich produktů
7. Redukce a recyklace – realizujeme výrobky s téměř absolutní odolností proti povětrnostním vlivům

DIVIZE FAIRLIGHT
Divize FAIRLIGHT realizuje v rámci holdingu FAIRTECO poradenství a obchod úspornými systémy osvětlení. Aktuálně
uvádí na trhy regionu Střední Evropy unikátní systém nejtenčích zápustných LED světel. Také se spolupodílí na vývoji,
designu a výrobě vlastního systému venkovních svítidel. Divize poskytuje širokou škálu služeb, mezi které především
patří: návrhy řešení projektů na míru, kalkulace obratem, zboží skladem, technická podpora instalace, reklamace
převážně formou výměny, pozáruční garance, import zboží na míru, férové ceny partnerům, zajímavé rabaty instlačním
a realizačním firmám.

VÝHODY LED TECHNOLOGIE A FAIRLIGHT SVÍTIDEL
•
•
•
•

12 V DC - spotřeba od 0,4 W až 2,5 W
Ultraslim - pouze 9 až 26 mm na výšku
Nekonečný systém Plug&Play
IP 67 voděvzdorné krytí

•
•
•
•

100% zapustitelnost do povrchu
Komponenty - nerezové šasi, tvrzené sklo
Nosnost jednoho světla - až 100 kg
Barevnost světla - studená a teplá bílá i RGB

Významná úspora – až o 85% nižší spotřeba el. energie.
Velmi nízká tepelná emise – nezanechává infračervený tepelný podpis.
Extrémně dlouhá životnost – až 60.000h = 40let.
Robustní materiály – beton, nerez, WPC, tvrzené sklo, cementová stěrka.
Nulové náklady na údržbu – žádná výměna komponentů typu výbojka, startér apod.
Bezpečné používání – integrované napájení i chlazení, svítidlo si drží teplotu max. 32°C.
Velmi snadné nastavení – zařízení stačí zapojit do elektrické sítě.
Jednoduchá montáž – zvládne ji jeden člověk.
Varianty instalace – zapuštěním, do sloupku či skrytého podstavce z betonu nebo WPC.
Způsoby montáže - šrouby, silovým magnetem, lepením.
Plná zápustnost světel – eliminace rizik úrazu zakopnutím.
Mnoho variant instalace - do podlahy, plotu, stěny, zdi, SDK, květináče, sudu, gabionů.
Široká škála doplňků – trafa, časové spínače, dálkové ovládání, stmívací čidla.

MOŽNOSTI INSTALACÍ
EXTERIÉR - Nasvícení příjezdových cest a vjezdů k domu. Osvícení pochozích ploch na zahradě, plotů, stěn a zídek.
Osvětlení jezírek nebo bazénů. Podsvícení stromů, keřů, záhonů, květináčů či solitérů, uměleckých děl, architektury
a fasád domů.
INTERIÉR - Orientační osvětlení schodů a schodišť. Podsvícení nábytku vč. pracovních ploch a vnitřních prostor skříní.
Navigační a evakuační systém. Zapuštění do podlahových lišt a soklů. Vhodné k zabudování do dlažby, dřevěné či
laminátové plovoucí podlahy, vinylu a jiných typů podlah.

Typ:

LA - B101E CW & LA - B101E WW

Popis:

Vestavné svítidlo kulaté

Napájení:

DC 12 V, 0,5 W

Rozměry:

Ø 59,5 mm, výška 9 mm

Materiál:

nerez, tvrzené sklo

Příslušenství:

1 m systémový kabel Plug / Play.

Použití:

Vhodné pro terasy, fasády a zahradní architekturu.

Provedení:

CW - studená bíla, WW - teplá bílá

Cena:

378,- bez DPH

Typ:

LA - B102E CW & LA - B102E WW

Popis:

Vestavné svítidlo hranaté

Napájení:

DC 12 V, 0,6 W

Rozměry:

Ø 59 mm, výška 9 mm

Materiál:

nerez, tvrzené sklo

Příslušenství:

1 m systémový kabel Plug / Play.

Použití:

Vhodné pro terasy, fasády a zahradní architekturu.

Provedení:

CW - studená bíla, WW - teplá bílá

Cena:

390,- bez DPH

Typ:

LA - B104E CW & LA - B104E WW

Popis:

Vestavné svítidlo kulaté

Napájení:

DC 12 V, 0,3 W

Rozměry:

Ø 30 mm, výška 19 mm

Materiál:

nerez, tvrzené PCB sklo

Příslušenství:

1 m systémový kabel Plug / Play.

Použití:

Vhodné pro terasy, fasády a zahradní architekturu.

Provedení:

CW - studená bíla, WW - teplá bílá

Cena:

299,- bez DPH

Typ:

LA - B105E CW & LA - B105E WW

Popis:

Vestavné svítidlo kulaté

Napájení:

DC 12 V, 0,4 W

Rozměry:

Ø 40 mm, výška 19 mm

Materiál:

nerez, tvrzené PCB sklo

Příslušenství:

1 m systémový kabel Plug / Play.

Použití:

Vhodné pro terasy, fasády a zahradní architekturu.

Provedení:

CW - studená bíla, WW - teplá bílá

Cena:

299,- bez DPH

Typ:

LA - Z105A

Popis:

T - kus, konektory Plug & Play pro
jednobarevné světla.

Cena:

59,- bez DPH

Typ:

LA - Z103A | LA - Z103B | LA - Z103C

Popis:

Systémový kabel 1 m, konektory Plug & Play,
IP 67, pro jednobarevné světla.

Cena:

87,- | 91,- | 117,- bez DPH

Typ:

LA - Z104A

Popis:

Systémový rozbočovací kabeláž pro 6 světel,
vzdálenost konektorů 1 m, konektory
Plug & Play, IP 67, pro jednobarevná světla.

Cena:

257,- bez DPH

Typ:

LA - Z106A

Popis:

Systémový rozbočovací panel pro 6 světel,
konektory Plug & Play, IP 67, pro jednobarevné
světla.

Cena:

329,- bez DPH

Typ:

LA - Y1205E | LA - Y1208E | LA - Y1230E

Popis:

Transformátor 12 V DC 5 W, Plug & Play
Transformátor 12 V DC 8 W, Plug & Play
Transformátor 12 V DC 30 W, Plug & Play

Cena:

343,- | 382,- | 514,- bez DPH

Typ:

LA - T101E

Popis:

Soumrakové čidlo 12 V DC 60 W, konektory
Plug & Play, IP 67, režim soumrak / svítání.

Cena:

461,- bez DPH

Typ:

LA - CAPS

Popis:

Zaslepovací krytka kabelu nebo t - kusu, IP 67.

Cena:

7,- bez DPH

Typ:

LA - DC88

Popis:

Digitální časovač 220 V, 1300 W, 7 dnů v týdnu,
7 cyklů, pouze pro instalaci v interiéru.

Cena:

329,- bez DPH

