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SVIETIDLO
NAVRHNUTÉ DIZAJNÉRMI 
HERRMANN & COUFAL

NÁVOD NA VÝROBU



SVIETIDLO LIFT 
je svojou typológiou dominantný luster.

Počet ramien alebo výšku lustra
možno prispôsobiť vlastným potrebám.
Idea vychádza z kombinácie princípu

kladky a klasického lustra.
Osvetlenie sa pohybom mení

od koncentrovaného po celoplošné.

Podrobný videonávod na výrobu svietidla Lif t.
https://www.hornbach.sk/lif t
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MATERIÁL

Označenie Číslo artikla Množstvo

Háčik so závitom 8721223
2× na jedno 

rameno 
+ 1× – stred

Zodpovedajúca hmoždinka
2× na jedno 

rameno 
+ 1× – stred

Povrázok čierny ø 2 mm 7622458
pozri tabuľku 
na strane 6

Wago  svorka
pozri tabuľku 
na strane 9

Objímka E14 čierna 6312071
1× na jedno 

rameno

Baldachýn čierny, plastový 6312116
1× na jedno 

rameno

Čierna priechodka 5808209
1× na jedno 

rameno

Žiarovka E14, reflektorová, teplá 6756921
1× na jedno 

rameno

Kábel CYLY, 2× 0,5 čierny 4261744
pozri tabuľku na 

strane 6

Sťahovacia páska čierna 5212456 2×

Rúrka zinkovaná 8659126 1×

SVIETIDLO LIFT
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NÁRADIE

Nôž

Nožnice

Zapaľovač

Kliešte

Skrutkovač

Vrták do steny (podľa hmoždinky)

Vŕtačka

Vykružovák 25 mm

Brúsny papier s hrubosťou cca P 100

Meter

Ceruzka

Guma

Píla na železo

SVIETIDLO LIFT
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NÁVOD

Vzorce na výpočet veľkosti svietidla

priemer svietidla v cm 114 × ((V* – 270) / 270 + 1)

dĺžka povrázkov v cm 272 × ((V* – 270) / 130 + 1)

dĺžka káblov v cm 115 + (V* – 270)

dĺžka rúrky (závažia) v cm 3,3 × počet ramen

1/  Zmeriame výšku stropu.

2/  Vypočítame optimálne rozmery nášho svietidla podľa vzorcov uvedených 
nižšie v tabuľke a prípadne upravíme podľa vlastného uváženia.

3/ Zvolíme počet ramien.

4/  Nastriháme káble na potrebnú dĺžku.

5/  Nastriháme povrázky na potrebnú dĺžku. Konce povrázkov zatavíme 
zapaľovačom.

6/  Do baldachýnov vyvŕtame vykružovákom dieru s priemerom 25 mm.

7/  Brúsnym papierom zabrúsime otvor tak, aby bolo možné objímku natesno 
pretiahnuť otvorom v baldachýne. Objímka musí v baldachýne pevne držať. 
POZOR – pri tomto kroku je potrebné postupovať opatrne a otvor zabrúsiť 
s vysokou presnosťou.

*V = výška stropu v cm

SVIETIDLO LIFT
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NÁVOD

8/  Konce vodičov očistíme od bužírky pomocou noža.

9/  Kábel pretiahneme priechodkou. Na koniec kábla pripojíme objímku. 
Priechodku zaskrutkujeme do objímky.

Pozor, budeme pracovať 
s elektrinou. V prípade 
pochybností zverte prácu 
odborníkovi.

10/  Objímku pretiahneme spodkom baldachýnu. Objímku do baldachýnu 
zatlačíme tak, aby v baldachýne pevne držala.

SVIETIDLO LIFT



8

NÁVOD

13/ Voľné konce káblov prepojíme wago svorkami podľa schémy.

11/  Povrázok priviažeme na káblovú priechodku.

12/ Kroky 6-11 opakujeme pri všetkých ramenách svietidla.
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Pozor, budeme pracovať 
s elektrinou. V prípade 
pochybností zverte prácu 
odborníkovi.

SVIETIDLO LIFT
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NÁVOD

Lift – počet wago svoriek

počet ramien počet wago (ks × typ wago) počet ramien počet wago (ks × typ wago)

1 2 × 2 7 4 × 5

2 2 × 3 8 4 × 5,2 × 3

3 2 × 4 9 4 × 5,2 × 4

4 2 × 5 10 6 × 5

5 2 × 5,2 × 3 11 6 × 5,2 × 3

6 2 × 5,2 × 4 12 6 × 5,2 × 4

14/  Zväzok káblov stiahneme pod wago svorkami sťahovacou páskou 
a odrežeme prebytok sťahovacej pásky.

15/  Stiahnutý zväzok rozovrieme na dve polovice a pomocou druhej 
sťahovacej pásky vytvoríme očko na zavesenie svietidla. Odrežeme 
prebytok sťahovacej pásky.

SVIETIDLO LIFT
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NÁVOD

16/ Rúrku skrátime na potrebnú dĺžku (podľa počtu ramien), konce zabrúsime.

17/  Povrch rúrky môžeme upraviť podľa vlastnej fantázie.

18/  Na strop narysujeme schému bodov pre záves.

19/  Vrtákom do steny vyvŕtame otvory a vložíme do nich hmoždinky.

20/  Do hmoždiniek naskrutkujeme háčiky tak, aby boli orientované bokom voči 
stredu kružnice, vždy v rovnakom smere.

21/  Svietidlo zavesíme na stredový háčik.

22/  Nainštalujeme žiarovky.

SVIETIDLO LIFT
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NÁVOD

23/  Všetky káble zavesíme na vonkajšie háčiky tak, aby sa medzi sebou čo 
najmenej preplietali.

SVIETIDLO LIFT
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NÁVOD

24/  Jeden z káblov zvesíme z háčika a jeho povrázok pretiahneme po pravej 
strane od kábla vonkajším a následne vnútorným háčikom. Zopakujeme 
pri všetkých ramenách.

SVIETIDLO LIFT
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NÁVOD

25/  Jednou rukou si pridržujeme za povrázok už zavesené ramená tak, aby sa 
nám opäť nezaplietli.

26/  Ramená vyrovnáme do rovnakej výšky. Môžeme si pomôcť stiahnutím 
všetkých ramien až k rovnému stropu.

SVIETIDLO LIFT



14

NÁVOD

27/  Kvôli ľahšiemu pretiahnutiu povrázkov rúrkou zmotáme ich konce 
dohromady lepiacou páskou a zarovnáme nožnicami.

28/  Pretiahneme rúrkou, odstránime pásku a na konci urobíme uzol. 
Zastrihneme a konce zatavíme zapaľovačom.

29/  Vypneme poistky. Elektrický prívod zo stropu zapojíme do voľných svoriek.

30/  Nahodíme poistky a rozsvietime.
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A JE TO HOTOVÉ! 
ZVLÁDNUTÉ, GRATULUJEME!
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PARTNER PROJEKTU


