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A-solutions s.r.o. bola založená v roku 2009. Od začiatku sme pôsobili ako experti 
v oblasti osvetľovacej techniky, po čase sa naša činnosť vyprofilovala na riešenia 
v osvetlení  pre priemyselné a komerčné použitie. 

V roku 2012 sme sa stali partnerom Holandského výrobcu hliníkových lineárnych 
osvetľovacích systémov Veko Lightsystems International BV pre Slovensko a Českú 
republiku. Unikátny produkt holandského partnera, ktorý nemá vo svete 
konkurenciu a vzťah dvoch rodinných firiem, ktorý udržiavame aj so svojimi 
zákazníkmi, nám umožnil realizovať množstvo úspešných projektov osvetlenia 
skladovaných, výrobných a iných komerčných priestorov pre našich zákazníkov.

Nášho zákazníka sprevádzame celým procesom, potrebným pre realizáciu 
úspešného projektu, od projekcie a konzultácie technického riešenia vo viacerých 
variantoch, vypracovaním štúdií realizovateľnosti a návratnosti, dodávky 
osvetľovacích systémov, montáže, záručného a pozáručného servisu. 

Našou zásadou je nenechať zákazníka čakať. Rýchlo a jednoducho Vám navrhneme 
naše riešenia a produkty VEKO Lightsystems bývajú dodané do dvoch-troch 
týždňov.

PRI NÁS UŽ NEBUDETE MUSIEŤ ČAKAŤ, RÝCHLOSŤ A KVALITA JE NASĚ DRUHÉ MENO!

A-solutions

www.veko.sk



zvýšenie životnosti komponentov systému 
pasívnym chladením
tepelná a tvarová stálosť v profilu čase
nízka hmotnosť, presná a efektívna výroba
moderné dizajnové riešenie
možnosť integrovania rôznych komponentov 
do lineárneho systému

Všetky VEKO produkty boli vyvinuté v 
spolupráci s elektrotechnickými, svetlo-
technickými a optickými vývojármi tak, aby 
daný systém vyhovel aj špecifickým prianiam v 
stavebníctve a priemysle všeobecne. VEKO 
pozorne načúva svojim zákazníkom, čo je 
dôvod, prečo je schopné vyvinúť presne 
produkty, po ktorých je dopyt! Tieto produkty 
sú potom vyrábané s najväčším dôrazom pre 
detail a za použitia najnovších plne 
automatických technológií.

VEKO Lightsystems International BV bolo založené ako značka pred viac ako 40 rokmi. Hneď od začiatku si zakladateľ 
Nic Veldboer zvolil používať hliníkový profil ako nosič celého osvetľovacieho systému, kvôli týmto výhodám:

Veľká Británia, Rakúsko

Veko Lightsystems 
                     International

VEKO vo svete

Švajčiarsko

Nemecko

www.veko.sk

Holandsko

Belgicko

Ukrajina
Slovensko a Česká republika



Výhody lineárneho 
              osvetlovacieho systému VEKO

RÝCHLOSŤ

Systém bol 40 rokov vyvíjaný, aby sa rýchlo vyrobil a montoval bez chýb. Lišty 
sú dodávané na stavbu predmontované a odskúšané spolu so svietidlami a 
komponentami. 

Sklad s rozlohou 10 000 m2 dodáme a namontujeme za 4-5 týždňov!

40 ROKOV VÝVOJA

Rodinná firma VEKO už 40 rokov vyvíja systém osvetlenia pre priemysel. 
Všetko od vývoja po výrobu a servis sa deje v meste Schagen na severe 
Holanska.

UDRŽATEĽNOSŤ

Hliníkový lištový systém je aj po desiatkach rokov možné osadiť najmodernejšími 
svietidlami a komponentami. Garantujeme dostupnosť náhradných dielov             
min. 15 rokov. Prípojnicový systém, dlhodobý záručný servis, odolný materiál a 
kvalitné efektívne svietidlá osvetlia Váš priestor počas celej jeho životnosti.

KVALITA  A ODOLNOSŤ

Odolný hliníkový profil s integrovanou kabelážou a modulárnym systémom 
pripojenia svietidiel a komponentov zaručuje 10-tky rokov prevádzky. Pasívne 
chladenie hliníkovým profilom lišty, predlžuje životnosť svietidiel. 

Ako jediný na svete má krytie IP20/54/65.

EFEKTÍVNOSŤ

Vo svojom laboratóriu VEKO vyvinulo a uviedlo do praxe najefektívnejšie LED     
svietidlá s účinnosťou až 180 lm/W. Hliník predlžuje ich životnosť až dvojnásobne 
oproti konkurencii na trhu.

RÝCHLOSŤRÝCHLOSŤRÝCHLOSŤRÝCHLOSŤ

40 ROKOV VÝVOJA40 ROKOV VÝVOJA40 ROKOV VÝVOJA40 ROKOV VÝVOJA

UDRŽATEĽNOSŤUDRŽATEĽNOSŤUDRŽATEĽNOSŤUDRŽATEĽNOSŤ

KVALITA A ODOLNOSŤKVALITA  A ODOLNOSŤKVALITA A ODOLNOSŤKVALITA  A ODOLNOSŤ

EFEKTÍVNOSŤEFEKTÍVNOSŤEFEKTÍVNOSŤEFEKTÍVNOSŤ
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Pozrite sa s nami na proces 
realizácie zákazky lineárneho 
lištového systému VEKO         
s A-solutions. Zistite ako 
prebieha proces jej realizácie.

-  Stretnutie so zákazníkom, vypočutie jeho potrieb
-  Obhliadka priestoru alebo projektovej dokumentácie
-  Prezentácia produktov a služieb zákazníkovi
 

-  Prezentácia variantných cenových ponúk zákazníkovi
-  Prezentácia štúdií uskutočniteľnosti, návratnosti, 
    TCO a porovnania riešení
-  Úprava riešenia podľa potreby
-  Rezervácia výrobného priestoru vo fabrike VEKO

-  Vypracovanie návrhu osvetlenia a riadenia  
    novej osvetľovacej sústavy
-  Návrh núdzového osvetlenia a elektroinštalácie
-  Návrh špeciálneho riešenia a vyhotovenia 

    produktov podľa priania zákazníka

 

9 týždňov
do zasvietenia1.

2.

3.

8 týždňov
do zasvietenia

7 týždňov
do zasvietenia

Od objednávky
        po prvé zasvietenie

www.veko.sk



-  Návrh zmluvného vzťahu medzi nami a zákazníkom
-  Účasť na kontrolnom dni stavby
-  Podpis zmluvy, zadanie objednávky do výroby 
    VEKO Lightsystems

-  Predvýrobná príprava

-  Dodávka odskúšaných prefabrikovaných dielov 
    hlinkového lištového osvetľovacieho systému VEKO 
    Lightsystems s unikátnym označením na stavbu zákazníka
-  Kontrola kompletnosti materiálu so zákazníkom, predanie stavby

-  Začatie montážnych a demontážnych prác

-  Skúška správnosti zapojenia lištového systému
-  Osadenie a nastavenie senzorov a riadenia
-  Skúška núdzového osvetlenia
-  Programovanie centralizovaného alebo ostrovného
    riadiaceho systému osvetlenia

-  Kontrola prevedene dokončenej montáže lištového 
    osvetľovacieho  systému VEKO
-  Zapojenie elektroinštalácie a kabeláže na lištový systém VEKO
-  Montáž rozvádzačov

-  Prevedenie revízie elektroinštalácie
-  Zaškolenie obsluhy a údržby osvetľovacej sústavy
-  Podpis predávacieho protokolu

-  Úpravy riadenia osvetľovacej sústavy poľa potreby, skúšobná prevádzka

6 týždňov
do zasvietenia

Zasvietenie

1 týžden
do zasvietenia

1 týžden
po zasvietení

www.veko.sk
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3 týždne
do zasvietenia5.

6.

7.
8.



Priemysel  
V priemyselných priestoroch sa v našich podmienkach 
používajú kusové svietidlá alebo tzv. high-bay svietidlá, čiže 
svietidlá s vysokým výkonom a vo vysokom krytí IP. Ku 
každému svietidlu je potrebné priviesť kábel, a spraviť sa-
mostatný rozvod pre núdzové osvetlenie a senzory. VEKO 
Lightsystems má ako jediný výrobca na trhu lineárny 
osvetľovací lištový systém kompletne v krytí IP54 alebo 
IP65 s vysokou mechanickou odolnosťou IK10. LED sviet-
idlá v ňom osadené vydržia teploty do 35°C (nižšie 
výkony s riadením až 45°C)a špeciálne trubicové sviet-
idlá až do 70°C. V priemyselne je možné použiť VEKO 
systém v týchto priestoroch:

A. Výrobné priestory pre „Automotive“
B. Lakovne karosérií a iných súčiastok
C. Kovo-vyrobné a prašné priestory
D. Priestory s vyššou teplotou
E. Vlhké výrobné priestory, potravinárska výroba

Sklady 
VEKO lištový osvetľovací systém je ideálnym systémom pre 
osvetlenie skladových hál a skladov všetkých kategórií. 
Svojou spoľahlivosťou, rýchlou montážou a flexibilitou 
prináša najviac výhod ako aj pre majiteľa skladovej haly 
tak aj užívateľa. Osvetlíme tieto sklady:

A. Otvorené sklady
B. Uličkové (Rackové) sklady
C. Sklady s vyššou prašnosťou
D. Chladené sklady potravín od -30°C
E. Distribučné a triediace centrá
F. „Picktowers“-nízke skladové uličky

Aplikácie  

www.veko.sk



Kancelárie
VEKO Lightsystems disponuje radom produktov lineárneho osvetľovacieho systému, ktoré sú vytvorené s 
ohľadom na dizajn a užívateľské pohodlie v iných ako priemyselných priestoroch. Lištový systém a jeho kom-
ponenty  je možné eloxovať alebo nafarbiť akýmkoľvek od-
tieňom hliníka alebo  farbou RAL. LED a T5 svietidlá pre toto 
určenie majú optiky, ochranné kryty a reflektory s nízkym osl-
nením, vhodné pre takéto použitie. Vaše investičné a prevádz-
kové náklady zníži možnosť integrácie núdzového osvetlenia, 
riadenia a senzorov priamo do lišty, nie je tak potrebná iná 
elektroinštalácia. VEKO systém a jeho svietidlá je možné 
použiť v týchto priestoroch:
A. Kancelárie, školy
B. Galérie, showroomy, reštaurácie
C.  Laboratóriá, zdravotnícke priestory

Šport
Použitie lineárneho lištového osvetľovacieho systému Veko v športových 
priestoroch má v západnej Európe dlhú tradíciu. Unikátny systém riadenia, 
množstvo typov LED a T5 svietidiel a komponentov a vysoká mechanická 
odolnosť predurčujú použitie systému VEKO pre všetky halové športy. 
Vieme osvetliť všetky kategórie športov od tréningovej haly, haly pre miestnu, 
štátnu a medzinárodnú súťaž až po najnáročnejšie športoviská s kamerovým 
prenosom Full HD. Použitie systému je možné v týchto priestoroch:
A. Halové športy 
B. Plavárne 
C. Hokejové arény

Verejné priestory
A. Autobusové, vlakové stanice a letiská
VEKO systém je vhodné v takýchto priestoroch použiť kvôli jeho mechanickej odol-
nosti a možnosti integrácie rôznych systémov. Pre špeciálne projekty VEKO vyvinulo 
a vie vyvinúť unikátne riešenia so špeciálnymi dizajnovými a funkčnými vlastnosťami 
ako napríklad pre metro v Belgicku a VIP parkovacie domy na letisku v Amsterdame.
B. Parkovacie domy
Lištový osvetľovací systém VEKO disponuje vysokou variabilitou nastavení. Je do 
neho možné integrovať až 7+3+3 vodiče a z vrchnej strany poloziť ďalšie vodiče, 
nakoľko VEKO listový systém, ako jediný lineárny osvetľovací systém na svete, 
obsahuje rôzne typy káblovodov, pre dodatočnú kabeláž. na vrchnej strane 
osvetľovacej lišty. Do systému je možné integrovať senzory ale takisto aj parkovací 
systém obsadenosti parkovacích miest, kamery, signálne systémy a podobne.

Riešenia na mieru
VEKO Lightsystem je schopné vďaka svojmu laboratóriu vyvinúť riešenia na mie-
ru pre zákazníkov, ktorých neuspokojí existujúci produkt. Týmto spôsobom prišla 
na svet rada svietidiel a lištových systémov pre Belgické metro, Airbus, lištový 
systém bez krátero-tvorných látok pre lakovňu VW, super-odolný systém pre 
sklad Flora, systém odolný chemikáliám pre Športové centrum s kúpaliskami v 
Amsterdame a desiatky iných.

www.veko.sk



2. Svietidlá LED a T5 

V svetelných lištách je možné umiestniť stovky typov LED 
a T5 svetelnými zdrojmi podľa typu nasvetľovaného prie-
storu. Použité sú len najkvalitnejšie komponenty OSRAM, 
PHILIPS a SEOUL. Na LED svietidlá poskytujeme záruku 
5-10 rokov.

1. VEKO lišty IP20/54/65 

Hliníkové svetelné lišty VEKO sú výnimočne odolné a pevné. Ako jediný výrobca na 
svete má VEKO svetelné lišty so svietidlami KOMPLETNE v krytí IP20/54 a dokonca 
IP65! Lišty môžu obsahovať rôzne množstvo vodičov 7; 7+3; 7+3+3; 7+7. Listy sú 
aj s káblovodom na vrchnej strane pre dodatočnú kabeláž. Rýchlo-konektorový  
WAGO systém uľahčuje montáž.

Komponenty osvetlovacieho                                                              
lištového systému 
VEKO 



4. Dynamické riadenie
Jednoduchá integrácia dynamického riadenia osvetlenia 
pre ešte väčšiu úsporu energie a životnosť osvetlenia podľa:
A. Pohybu
B. Svetelných podmienok
C. Harmonogramu
D. Iných vstupných podnetov

6. Príslušenstvo
Systém VEKO ma množstvo štandardných doplnkov systému ako zásuvky, parkovacie senzory, montážne konzoly, napájacie 
konektory a podobne. Bez potreby tretích systémov je možne využiť dodatočný káblovod svetelnej lišty VEKO na napájanie 
rozhlasu, vedenie dátovej a signálnej kabeláže, umiestnenie elektroinštalácie iných systémov a na množstvo iných profesii. 
Vašej potrebe vždy vyhovieme!

5. Núdzové osvetlenie

- Decentralizované s batériovými modulmi pre LED a TL5 svietidlá

- Centralizované napájané z CBS alebo
   agregátu, aj s adresným riadením

- Polo-centralizované s batériou na
   začiatku svetelnej lišty

S VEKO systémom je možné použiť tieto riadiace systémy:
- Decentralizované riadenie senzormi VEKO s diaľkovým 
   ovládaním, najlepší pomer CENA/VÝKON
- Centralizované riadenie pomocou riadiacich systémov
   DALI, KNX, BMS a pod

3. Reflektory a ochranné kryty

Rôzne priestory si vyžadujú rôzne optické systémy svietidiel. VEKO disponuje až 
1200 kombináciami svietidiel, reflektorov a ochranných krytov pre svetelné, me-
chanické a teplotné potreby každého komerčného priestoru.
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Pri realizácii osvetlenia sa snažíme čo najviac 
porozumieť potrebám nášho zákazníka. Pri       
investícii do nového osvetlenia alebo rekonšt-
rukcii je potrebné poznať náklady, ktoré Vám,        
alebo Vášmu partnerovi/zákazníkovi počas 
užívania osvetľovacej sústavy vzniknú. 

S riešeniami od A-solutions a VEKO Lightsys-
tems je súčet týchto nákladov bezkonkurenčne 
najnižší. Ako príklad pre bežnú skladovú halu si 
zoberieme 6 typov osvetlenia, ktoré sa na trhu 
bežne používajú.

Skladová hala 10 000 m2, 
Dvojsmenná prevádzka 16/7

totálne náklady (TCO)
Vývoj nákladov Vášho osvetlenia

Nákup osvetľovacej sústavy, 
3 mesiace pred začiatkom užívania

 Prevádzkové náklady 5-10 rok

Prevádzkové náklady za 0-5 rokov

Fázy:

1. 3.

2.

Samotné svietidlá 
a ich príslušenstvo

Elektroinštalácia 
(materiál)

Montážne 
práce SPOLU

Výbojkové svietidlá 25 000 € 25 000 € 20 000 € 70 000 €

Trubicové TL5 
svietidlá kusové 30 000 € 25 000 € 20 000 € 75 000 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá FIX s lištovým 
systémom VEKO

30 000 € 20 000 € 15 000 € 65 000 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

60 000 € 20 000 € 15 000 € 95 000 €

LED svietidlá FIX 
s lištovým 
systémom VEKO

90 000 € 20 000 € 15 000 € 125 000 €

LED svietidlá 
stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

110 000 € 20 000 € 15 000 € 125 000 €

Spotreba 
elektriny

Elektroinštalácia 
(materiál)

Montážne 
práce SPOLU

Výbojkové svietidlá 406 560 € 12 000 € 5 000 € 423 560 €

Trubicové TL5 
svietidlá kusové 304 920 € 5 168 € 7 600 € 317 688 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá FIX s lištovým 
systémom VEKO

304 920 € 5 168 € 7 600 € 317 688 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

203 280 € 5 168 € 7 600 € 216 048 €

LED svietidlá FIX 
s lištovým 
systémom VEKO

121 968 € 0 € 4 000 € 125 968 €

LED svietidlá 
stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

81 312 € 0 € 4 000 € 85 312 €

Spotreba 
elektriny

Elektroinštalácia 
(materiál)

Montážne 
práce SPOLU

Výbojkové svietidlá 406 560 € 37 000 € 25 000 € 468 560 €

Trubicové TL5 
svietidlá kusové 304 920 € 35 168 € 27 600 € 367 688 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá FIX s lištovým 
systémom VEKO

304 920 € 35 168 € 14 600 € 354 688 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

203 280 € 65 168 € 14 600 € 283 048 €

LED svietidlá FIX 
s lištovým 
systémom VEKO

121 968 € 0 € 4 000 € 125 968 €

LED svietidlá 
stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

81 312 € 0 € 4 000 € 85 312 €



*Radi Vám spravíme prepočet totálnych nákladov vo viacerých verziách

Vývoj nákladov Vášho osvetlenia

Prevádzkové náklady za 10-20 rok

TCO 0-20 Rokov - SPOLU

4.

Spotreba 
elektriny

Elektroinštalácia 
(materiál)

Montážne 
práce SPOLU

Výbojkové svietidlá 406 560 € 12 000 € 5 000 € 423 560 €

Trubicové TL5 
svietidlá kusové 304 920 € 5 168 € 7 600 € 317 688 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá FIX s lištovým 
systémom VEKO

304 920 € 5 168 € 7 600 € 317 688 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

203 280 € 5 168 € 7 600 € 216 048 €

LED svietidlá FIX 
s lištovým 
systémom VEKO

121 968 € 0 € 4 000 € 125 968 €

LED svietidlá 
stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

81 312 € 0 € 4 000 € 85 312 €

Spotreba 
elektriny

Elektroinštalácia 
(materiál)

Montážne 
práce SPOLU

Výbojkové svietidlá 406 560 € 37 000 € 25 000 € 468 560 €

Trubicové TL5 
svietidlá kusové 304 920 € 35 168 € 27 600 € 367 688 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá FIX s lištovým 
systémom VEKO

304 920 € 35 168 € 14 600 € 354 688 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

203 280 € 65 168 € 14 600 € 283 048 €

LED svietidlá FIX 
s lištovým 
systémom VEKO

121 968 € 0 € 4 000 € 125 968 €

LED svietidlá 
stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

81 312 € 0 € 4 000 € 85 312 €

Spotreba 
elektriny

Elektroinštalácia 
(materiál)

Montážne 
práce SPOLU

Výbojkové svietidlá 813 120 € 74 000 € 50 000 € 937 120 €

Trubicové TL5 
svietidlá kusové 609 840 € 40 336 € 35 200 € 685 376 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá FIX s lištovým 
systémom VEKO

609 840 € 40 336 € 22 200 € 672 376 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

406 560 € 70 336 € 22 200 € 499 096 €

LED svietidlá FIX 
s lištovým 
systémom VEKO

243 936 € 105 000 € 23 000 € 371 936 €

LED svietidlá 
stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

162 624 € 113 000 € 23 000 € 298 624 €

Výbojkové svietidlá 1 899 240 €

Trubicové TL5 
svietidlá kusové 1 445 752 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá FIX s lištovým 
systémom VEKO

1 409 752 €

Trubicové TL5 svie-
tidlá stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

1 093 192 €

LED svietidlá FIX 
s lištovým 
systémom VEKO

748 872 €

LED svietidlá 
stmievateľné 
(DALI) s lištovým 
systémom VEKO

594 248 €



Airbus
Francúzsko

Goodman
50 projektov
v EU

Flora
Amsterdam
2,5 mil. m2

Heineken
Oss

Amazon, 
Graben
Nemecko

DHL 
23 projektov
v EU



Schnellecke
Bratislava

IKEA
Ostrava

Hella
Nový Jičín

LIDL
Divišov

Geostav
Detva

HOPI
Senec



Naše služby

A-solutions s.r.o.
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, 
Slovenská republika

Kontakt

A-solutions s.r.o.
Tel.: +421 902 270 879
Emai: info@a-solutions.sk

www.a-solutions.sk
www.veko.sk

Odborné poradenstvo

Svetlotechnická projekcia

Cenové ponuky a štúdie uplatniteľnosti

Dodávka na miesto určenia

Projektové riadenie

Inštalácia 

Financovanie

Revízie

Záručný a pozáručný servis 


