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Jedna z předních polských 
společností, která vyrábí 
LED osvětlení a věnuje se 
komerčnímu výzkumu této 
inovativní technologie.

MILOO-LIGHTING

O SPOLEČNOSTI
Jsme jednou z předních polských společností zabývajících se 
výrobou LED osvětlení a rozvojem komerčního výzkumu této 
inovativní technologie. Nedílnou a klíčovou součástí struktury 
společnosti MILOO-ELECTRONICS je INOVACE. Je základem 
pro vytváření spolehlivých a účinných produktů, které jsou ideál-
ně vhodné pro splnění očekávání a potřeb našich klientů.

KONZULTACE 

– vždy blízko zákazníkovi. Nejste si jistí, jaký typ osvětlení 
zvolit? Naším cílem je přesvědčit vás o výhodách, které vám 
mohou nabídnout LED světelná řešení MILOO-ELECTRONICS. 
Prohlédněte si naše portfolio produktů a dovolte nám zpracovat 
komplexní návrh řešení přímo vám na míru.

ROZHODNUTÍ 

– inovativní řešení. Naši obchodní poradci vám pomohou vybrat 
ty nejvhodnější produkty pro vaše prostory a navrhnou řešení, 
které bude splňovat všechny vaše požadavky a platné normy. 
Nemusíte být zdatní v ovládání elektroniky či elektronických 
systémů, abyste si vybrali ten nejvhodnější produkt z LED 
portfolia MILOO-ELECTRONICS.

VÝROBA 

– spolupráce s rychlostí světla. Vyrobíme pro vás personalizo-
vaný a technologicky vyspělý produkt nebo skupinu produktů, 
které splňují všechny předepsané normy a jsou vyrobeny v na-
šem výrobním závodě (zakázková výroba). Garantované úspory 
energie nad 80 %. Na produkty MILOO-ELECTRONICS vám 
poskytneme 60- až 84měsíční záruční lhůtu.

VÝHODY SPOLUPRÁCE  
S MILOO-ELECTRONICS
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FINANCOVÁNÍ FOTOMETRICKÁ 
LABORATOŘ

CERTIFIKÁTY

PROJEKTY 
FINANCOVANÉ EU

Součástí našich služeb je nabídka finan-
cování energeticky úsporných projektů 
nového nebo rekonstruovaného osvětlení 
vnitřních i venkovních prostor.

Energeticky úsporné rekonstrukce lze 
financovat několika způsoby, od jednodu-
chého rozložení ceny celého projektu do 
splátek bez přímé návaznosti na dosahova-
né úspory až po metodu financování EPC 
(Energy Performance Contracting). Způsob 
financování navrhujeme dle možností a po-
třeb našich klientů s ohledem na efektivitu 
samotného řešení.

Naším cílem je efektivní využití energie. 
Abychom naše LED osvětlení učinili co 
nejdostupnější, nabízíme zákazníkům 
možnost financování projektů s pomocí 
dotačních programů. Naše společnost je 
schopná nejen navrhnout ideální řešení 
projektu osvětlení, ale zároveň k němu 
vytvořit kompletní zázemí pro získání  
a následné čerpání dotace.

Společnost MILOO-ELECTRONICS  
v prosinci 2016 uvedla do provozu 
novou fotometrickou laboratoř. Součástí 
vybavení fotometrické laboratoře je 
integrační koule, která slouží pro přesné 
měření vlnového spektra a světelného 
výkonu, a goniofotometr sloužící pro 
měření fotometrických křivek světelných 
zdrojů vyráběných firmou MILOO-
ELECTRONICS.

Naše produkty splňují nejpřísnější evropské 
normy jakosti a bezpečnosti. Našimi stan-
dardy jsme si stanovili za cíl spolehlivost  
a životnost, které trvale sledujeme  
v našem moderním středisku pro výzkum 
a testování. Všechny produkty společnosti 
MILOO-ELECTRONICS jsou certifikovány 
externími laboratořemi a výzkumnými 
institucemi ve shodě s platnou legislativou 
EU.

HISTORIE MILOO-ELECTRONICS

Společnost IGLOO 
zřizuje specializované 
oddělení zabývající se 
výrobou průmyslových 
regulátorů teploty.

1994
Oddělení bylo vyjmuto 
ze struktur IGLOO  
a transformováno na 
samostatnou společnost 
– v současnosti známou 
jako MILOO-ELECTRO-
NICS.

2002
Zahájení výzkumu tech-
nologie LED osvětlení 
– tato specializace se 
postupně stala hlavní 
činností společnosti.

2007
V současné době je 
MILOO-ELECTRONICS 
jedním z největších 
světových výrobců LED 
osvětlení a důvěryhod-
ným partnerem firem  
z většiny průmyslových 
odvětví po celém světě.

2015
MILOO-ELECTRONICS 
sp. z o.o. navazuje stra-
tegické partnerství se 
skupinou RPM & LAMA 
pro český a slovenský 
trh s cílem synergických 
výhod pro veškeré 
zákazníky.

2018


