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Firma LUG zaliczana jest do grona czołowych 
producentów opraw oświetleniowych w Europie. 
Firma funkcjonuje na rynku od 1989 roku i przez 
ten czas przeszła dynamiczne przemiany: od małej 
lokalnej firmy do nowoczesnej spółki akcyjnej, 
która kształtuje nowatorskie rozwiązania 
oświetleniowe. 

W 2008 roku powstała Grupa LUG, a w jej ramach 
spółka LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o., zajmująca 
się produkcją opraw oświetleniowych. Całkowitym 
udziałowcem firmy LLF Sp. z o.o. jest LUG S.A. 

Grupa LUG działa w segmencie profesjonalnej techniki świetlnej o wysokich wymaganiach technicznych i użytkowych. Obecnie oferta LUG obejmuje szeroką gamę 
opraw oświetleniowych przemysłowych i dekoracyjnych: zewnętrznych – do iluminacji budynków, ulic, parkingów czy obiektów sportowych, oraz wnętrzowych 
– stosowanych w salonach sprzedaży, biurach i marketach. Produkty te łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi parametrami świetlnymi, 
dzięki czemu spełniają wymagania rynku unijnego i zaspokajają potrzeby użytkowników. Wszystkie oprawy marki LUG posiadają certyfikaty jakości, potwierdzające 
wykonanie opraw według standardów europejskich. Nad utrzymaniem trwałego zadowolenia klienta i najwyższą jakością usług oraz produktów czuwają procedury 
systemu ISO 9001:2000.

Rynkowy sukces oprawom marki LUG zapewnia z jednej strony konsekwentna obserwacja tendencji i potrzeb pojawiających się w reprezentowanym przez firmę 
sektorze, a z drugiej strony stosowanie wysokiej jakości komponentów do produkcji opraw. Profesjonalny park maszynowy i wysokiej klasy komponenty sprawiają, 
że oprawy oświetleniowe firmy LUG są produktami na najwyższym poziomie. 

Prestiż firmy potwierdzają liczne nagrody m.in. Diament Forbesa, Gazele Biznesu, Smok Biznesu, nagroda Fair Play, Europejska Firma, Dobry Wzór, EU Standard 
i wiele innych.

Z końcem 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG przeprowadziła relokację swojej siedziby do nowoczesnego kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego, który 
powstał na terenie Zielonogórskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Atutem takiego umiejscowienia firmy jest możliwość skorzystania z efektu tarczy podatkowej, 
co niewątpliwie wzmocni pozycję firmy na rynku.

ROzWIĄzANIA OśWIETlENIOWE lUG KREUJĄ ATMOSFERę NOWOCzESNEGO ObIEKTU 
To prawdziwa przyjemność przebywać we wnętrzu spójnym i indywidualnie zaprojektowanym. Świat kolorów, kształtów… Światło wydobywa je najlepiej. Ono buduje niepowtarzalny nastrój wnętrza, ukazuje piękno 
architektury, nadaje wyjątkowy styl i charakter. Światło towarzyszy nam przez całe życie, a w odpowiedniej oprawie staje się źródłem radości i natchnienia. Oprawy LUG stanowią inspirację dla projektantów 
i architektów.

NAJNOWSzE OPRAWY FIRMY lUG – MARKA lUG PREMIUM
Produkty marki LUG Premium to limitowana seria opraw oświetleniowych, która celowo i znacząco odróżnia się od innych dostępnych na rynku opraw oświetleniowych. Produkty linii Premium powstają w oparciu 
o autorskie rozwiązania designerskie projektantów rozwiązań oświetleniowych firmy LUG.

Oprawy marki LUG Premium

PROGRAM CADlUX
Program CADLUX powstał na podstawie doświadczenia naszych pracowników, projektantów i architektów z innymi programami obliczeniowymi. Został opracowany w sposób taki, aby jak najlepiej dostosować go do 
wymagań osób projektujących. Wychodząc naprzeciw wymaganiom jakości projektowania oświetlenia firma LUG opracowała program do projektowania – CADLUX. Służy on do obliczeń oświetlenia w pomieszczeniach
i na terenach otwartych. Prezentacja wyników możliwa jest za pomocą tabel, wykresów izolinii dla natężenia i luminancji, wykresów trójwymiarowych oraz wizualizacji.
Zamów bezpłatną wersję programu CADLUX na www.lug.com.pl/dla architektów 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE LUG 
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