YOUR WORLD, OUR LIGHT
PORTFOLIO
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Światło, choć na co dzień niezauważalne
jak powietrze, odgrywa nieocenioną rolę
w postrzeganiu świata. Rzeźba, malarstwo,
architektura – od wieków wykorzystują je jako
materię w procesie kreacji, kształtując istniejącą
rzeczywistość, modelując pożądaną atmosferę,
każdego dnia roku, w każdej godzinie, w każdym
momencie…
Dzisiejszy świat oświetlenia daje nieograniczone
możliwości. Pozwala na nowo kształtować otoczenie,
tworzyć dynamiczne kompozycje, świetlne krajobrazy,
uwypuklać detale, bryły, obiekty. Wszystko zależy
od pomysłu, projektu i kreatywności...
Grupa LUG wspomaga Projektantów dostarczając
rozwiązania oświetleniowe pozwalające zrealizować każdą,
nawet najbardziej śmiałą wizję, współkreując w ten sposób
otoczenia do pracy i życia setek tysięcy ludzi na świecie…
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LUG

EXPERT W OŚWIETLENIU
LUG to czołowy producent profesjonalnych opraw
i systemów oświetleniowych, które charakteryzują wysokie
parametry techniczne, energooszczędność i design
na najwyższym światowym poziomie.

LUG to globalna marka. Rozwiązania LUG oświetlają wnętrza
obiektów i tworzą iluminacje świetlne w ponad 50 krajach
na całym świecie.

LUG jest notowany na rynku New Connect Warszawskiej
Giełdy Papierów Wartościowych od 2007 roku.

LUG posiada 25-letnie doświadczenie
na rynku profesjonalnych opraw oświetleniowych.

LUG posiada własne zaplecze badawczo – rozwojowe
oraz laboratorium opraw.

LUG jest rekomendowanym partnerem czołowych
dostawców komponentów dla branży elektrotechnicznej
Philips i OSRAM.

LUG posiada rekomendację SARP jako firma przyjazna
architektom.
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spółek zależnych
na całym świecie

lat doświadczenia
na rynku

rynków dystrybucji
na całym świecie

MISJA

YOUR WORLD
OUR LIGHT

Bycie preferowanym dostawcą profesjonalnych
produktów oświetleniowych poprzez oferowanie
Klientom kompleksowych, energooszczędnych
i atrakcyjnych wizualnie rozwiązań kreujących
lepsze otoczenie do pracy i życia.
Każdego dnia, wykonując swoją pracę, uczestniczymy
w wypełnianiu misji LUG.
Każda nasza czynność – począwszy od tych codziennych
i rutynowych, na tworzeniu nowych i innowacyjnych
rozwiązań skończywszy – jest jak dokładanie cegiełki
do budowli sukcesu naszej firmy. Nasz cel jest bardzo
prosty – na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby
i zadowolenie naszych Klientów.

Ryszard Wtorkowski
Prezes LUG S.A.

5

HISTORIA
FIRMY
Debiut spółki LUG na giełdowym parkiecie w 2007 otworzył
przed nią nowe perspektywy rozwoju i rozpoczął okres
najbardziej dynamicznego rozwoju w historii firmy.
Przeniesiono siedzibę firmy do nowoczesnego kompleksu
produkcyjno-magazynowo-biurowego, powołano nowe
spółki zależne, wprowadzono ekskluzywną markę
produktów FLASH&DQ oraz z sukcesem rozszerzono rynki
działalności firmy.

Firma LUG przeszła ewolucyjną drogę
od kilkunastoosobowego przedsiębiorstwa
o znaczeniu lokalnym, do stabilnej grupy
kapitałowej, która kreuje nowatorskie rozwiązania
produktowe i projektowe w zakresie techniki
świetlnej, oferując je Klientom na całym świecie.
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Założenie firmy
LUG

6

Rozszerzenie
działalności firmy
o produkcję opraw
oświetleniowych

Założenie
TOW LUG Ukraina

Debiut na rynku
New Connect

Przeniesienie
siedziby firmy
do nowoczesnego kompleksu
biurowo-produkcyjno-magazynowego

Założenie
LUG GmbH
/Berlin, Niemcy/

Rozpoczęcie działalności Biura Handlowego w Paryżu
i Londynie

Rozpoczęcie
działalności Biura
Handlowego
w Dubaju
Rejestracja spółki
zależnej
LUG do Brazil
/Sao Paulo,
Brazylia/

Nowe inwestycje
– linia produkcyjna elementów
LED; rozbudowa
dotychczasowego
zakładu
Rejestracja spółki
zależnej LUG
LIGHTING UK Ltd.
/Londyn, Wielka
Brytania/

Kolejny zakład
produkcyjny – projektowanie i produkcja opraw LED
w oparciu o własne
komponenty

STRATEGIA
LUG
Przyszłość LUG oparta jest na pięciu filarach,
które pozwalają firmie kroczyć drogą rozwoju
technologicznego przy wyraźnie zdefiniowanych
celach na wyselekcjonowanych rynkach.

Dzięki marce FLASH&DQ, LUG wkroczył także w segment
najwyższej jakości designu oferując Projektantom
i Architektom rozwiązania pozwalające zrealizować
najbardziej kreatywne wizje.

Wszystkim celom firmy przyświeca idea rozwoju w oparciu
o zasady efektywności energetycznej i ograniczania
emisji CO2.

Filary strategii LUG na lata 2013-2016

R&D
KOMPETENCJE

MODEL
HANDLOWY

Synergia wiedzy, badań
i nowych trendów

Centra konsultacyjno-handlowe

RYNKI
I SEGMENTY

PRODUKT

Ekspansja i umacnianie pozycji
na rynku polskim, na rynkach
Europy zachodniej, w Rosji,
w krajach arabskich i w Ameryce
Południowej

Oprawy LED i systemy
oświetleniowe

TECHNOLOGIA
Nowa linia produkcyjna
i nowa fabryka

ROZWÓJ MARKI
FLASH&DQ
Nowe kolekcje marki
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GLOBALNA
MARKA

LUG S.A.
LUG S.A. to dominujący podmiot, posiadający
spółki zależne w wielu rejonach świata

LUG GmbH

Spółka zależna, Polska

Spółka zależna, Niemcy

Cel: badania, rozwój, wdrożenia, produkcja,
marketing i sprzedaż rozwiązań oświetleniowych

Cel: budowanie wizerunku firmy i sprzedaż
rozwiązań oświetleniowych na rynku niemieckim

LUG DO BRAZIL LTDA.

LUG LIGHTING UK LTD.

TOW LUG UKRAINA

Spółka zależna, Brazylia

Spółka zależna: Wielka Brytania

Spółka zależna, Ukraina

Cel: budowanie wizerunku firmy i sprzedaż
rozwiązań oświetleniowych na rynkach Ameryki
Południowej

PRODUKCJA
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LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o.

KOMPETENCJE R&D

Cel: budowanie wizerunku firmy i sprzedaż
rozwiązań oświetleniowych na rynku Wielkiej
Brytanii i Irlandii

MODEL HANDLOWY

Cel: budowanie wizerunku firmy i sprzedaż
rozwiązań oświetleniowych na rynkach
wschodnich

PRODUKT

SHOWROOM

RYNKI

WIELKA BRYTANIA
IRLANDIA

POLSKA
NIEMCY
AUSTRIA
SZWAJCARIA
LICHTENSTEIN
BENELUX

EUROPA
CENTRALNA
I POŁUDNIOWA

EUROPA
PÓŁNOCNA
KRAJE SKANDYNAWSKIE
KRAJE BAŁTYCKIE

Od początku funkcjonowania firmy LUG jej działania
opierały się na zrozumieniu potrzeb Klientów
i dostarczaniu rozwiązań spełniających
ich oczekiwania.
Dzięki innowacyjności, ciągłemu podnoszeniu jakości
produktów, procesów i obsługi oraz partnerskiemu
podejściu do Klientów LUG należy dziś do globalnych
dostawców rozwiązań oświetleniowych.
AZJA WSCHODNIA

ROSJA
UKRAINA
BIAŁORUŚ

Doświadczone siły sprzedaży docierają i obsługują Klientów
na ponad 50 rynkach świata, a firma ma swoje oddziały
w Polsce, w Niemczech, na Ukrainie, we Francji,
w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
oraz Brazylii.

BLISKI
WSCHÓD
AMERYKA
POŁUDNIOWA
AUSTRALIA
I NOWA ZELANDIA
AFRYKA
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R&D
KOMPETENCJE
LUG nieustannie inwestuje w wysokiej
klasy rozwiązania technologiczne oraz park
technologiczny. Jednak najważniejsi pozostają
ludzie zapewniający każdego dnia nową jakość
i postęp. Dział Rozwoju LUG skupia najlepszych
specjalistów z dziedziny projektowania.

Dział rozwoju

Laboratorium

Dział elektroniki

Dział Flash&DQ

Trzon R&D tworzy wykwalifikowany zespół Projektantów
i Specjalistów Elektroniki, którym LUG daje pełne
możliwości współtworzenia przyszłości firmy. Kompetencje
działu to synergia najnowszej wiedzy oświetleniowej, badań
i praktycznego doświadczenia.
Kompleksowo wyposażone laboratorium fotooptyczne,
nowoczesne oprogramowanie projektowe, dostęp
do najnowszych technologii stwarza podstawy do ciągłego
i dynamicznego rozwoju. Jednak zawsze na początku jest
koncept, kartka papieru, ołówek i przyjemność tworzenia.
W połączeniu z umiejętnością rozpoznania światowych
trendów rynkowych pozwala to kreować oświetleniowe
rozwiązania przyszłości.
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PRODUKT
I TECHNOLOGIA
Dostosowanie procesów i produktów do najwyższych
światowych i europejskich standardów pozwala
firmie realizować profesjonalne i ambitne
projekty oświetleniowe, dbając przy tym o jakość
i gwarantując zachowanie najwyższych parametrów
świetlnych. Proces produkcyjny LUG opiera się
głównie o produkcję własną z wykorzystaniem
nowoczesnego parku maszynowego.
Pragnąc zapewnić najwyższą jakość, funkcjonalność
i estetykę produktów LUG, firma nieustannie inwestuje
w wysokiej klasy rozwiązania technologiczne.
Dzięki nieograniczonym możliwością, jakie niesie
zastosowanie technologii LED, LUG dynamicznie rozwija
nowe koncepcje opraw oświetleniowych, a dowodem
na to jest ilość rozwiązań LED dostępnych w ofercie.
Poszukiwanie coraz to nowszych i efektywniejszych
rozwiązań zapewniających obniżenie kosztów, wzrost
energooszczędności i redukcję emisji CO2, a pozwalających
jednocześnie osiągnąć wyższą jakość, to droga, którą
podąża i będzie podążał LUG w swojej działalności.
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PORTFOLIO
PRODUKTÓW
Światło kształtuje warunki pracy i życia. Ma wpływ
na emocje, nastroje, postrzeganie i wydajność.
Może stymulować i inspirować, stąd właściwie
dobrane oświetlenie jest tak kluczowym czynnikiem.
Ofertę firmy stanowi pełna gama rozwiązań dedykowanych
do oświetlenia wnętrz budynków i terenów zewnętrznych
dla zastosowań komercyjnych, przemysłowych
i architektonicznych. Asortyment obejmuje obecnie grupę
ponad 600 różnorodnych rodzajów opraw oświetleniowych.
Portfolio firmy stanowią trzy marki: LUG (w tym LUG&LED),
LS Lighting Solutions i FLASH&DQ.
Jednym z filarów strategii LUG jest rozwój kompleksowej
obsługi projektów oświetlenia inwestycji. Z uwagi na fakt,
że wiele projektów wymaga specyficznych i unikalnych
rozwiązań oświetleniowych LUG proponuje Klientom
oprawy customizowane. W zależności od potrzeb
Klienta proces customizacji obejmuje minimalne korekty
w istniejących oprawach oświetleniowych, specjalne
zmiany projektowe, aż do projektowania całkowicie
nowych produktów.
Jest to dowód na to, że LUG jest nie tylko producentem
opraw, ale przede wszystkim dostawcą dedykowanych
rozwiązań oświetleniowych.
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DESIGN
UNIKALNE TECHNOLOGIE
WYKONANIA

CUSTOMIZACJA
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
WYSOKA JAKOŚĆ

ATRAKCYJNE CENY
UNIWERSALNOŚĆ

FLASH&DQ to najbardziej ekskluzywna
z marek firmy.

Pełna gama produktów i rozwiązań
oświetleniowych dla każdego typu obiektu
będących synergią innowacyjności,
funkcjonalności, energooszczędności
i designu.

Szeroki wachlarz standardowych
rozwiązań oświetleniowych dostępnych
w konkurencyjnych cenach, a dzięki ich
uniwersalności umożliwiających szybką
realizację zamówień Klientów.

Tworzące ją kolekcje stanowią wzorcowe
połączenie wyjątkowego designu,
najwyższej jakości wykonania i najnowszej
technologii.
Marka FLASH&DQ jest odpowiedzią
dla wszystkich Klientów traktujących
oświetlenie jako element wyposażenia
wnętrz, które kreuje przestrzeń i buduje
wrażenie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Klientów rozwiązania marki LUG mogą
zostać przystosowane do unikalnych
potrzeb i wymagań każdego projektu
inwestycyjnego.
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WYRAZ PASJI
W PROJEKTOWANIU
OŚWIETLENIA
Marka FLASH&DQ to kolekcja produktów,
potwierdzająca wiedzę, wieloletnie doświadczenie
i pasję w projektowaniu opraw oświetleniowych
przez Designerów LUG.
Dzięki nim koncepcja stała się realną ofertą skierowaną
do Architektów, Projektantów wnętrz i oświetlenia
poszukujących synergii pomiędzy wysokiej
jakości wykonaniem, unikalnym designem oraz
nowoczesną technologią. Kolekcje są dedykowane
do architektonicznych kompozycji wnętrz, w których
forma oprawy musi być wyrafinowana tak samo jak
wszystkie inne detale. Stworzona została z myślą
o luksusowych hotelach, nowoczesnych galeriach,
oryginalnie zaprojektowanych centrach handlowych.
FLASH&DQ to wybór dla tych, którzy traktują światło
nie jako konieczność, ale jako szansę i wyzwanie
w kreowaniu przestrzeni i wrażeń.

www.flashdq.com

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
PRODUKTÓW LUG
LUG od ponad 25 lat z sukcesem działa w branży
profesjonalnego oświetlenia przemysłowego
i architektonicznego.
Jakość produktów, serwisu i doradztwa decyduje o tym,
że firma LUG jest zapraszana do realizacji wielu
prestiżowych projektów. Energooszczędność, wysokie
parametry świetlne i ciekawy design produktów
sprawia, że rozwiązania firmy znajdują zastosowanie
w wielu sektorach gospodarki. Od iluminacji budynków,
oświetlenia stacji paliw, ulic, parkingów, obiektów
sportowych po oświetlenie wielkopowierzchniowych
galerii handlowych, sieci sprzedaży, obiektów biurowych,
kulturalnych i użyteczności publicznej.
Każdy obszar zastosowania, a w praktyce, każdy projekt
wymaga spełnienia indywidualnych wymagań i potrzeb.
LUG wykorzystując przewagę wynikającą z historii,
doświadczenia i obecności na całym świecie zapewnia
Projektantom, Wykonawcom i Użytkownikom właściwe
rozwiązania oświetleniowe.

18

LUG

LUG

DLA RETAIL&SHOPPING

DLA BIUR

LUG

LUG

DLA PRZEMYSŁU

DLA INFRASTRUKTURY

LUG

LUG

DLA OBIEKTÓW
MEDYCZNYCH

DLA EDUKACJI

LUG

LUG

DLA SZTUKI I KULTURY

DLA SPORTU

LUG

LUG

DLA HOTEL&SPA

DLA ARCHITEKTURY
ZEWNĘTRZNEJ
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WSPARCIE LUG

Każdego dnia współpracujemy z Architektami,
Inwestorami, Dystrybutorami i Wykonawcami
na całym świecie, zapewniając im wsparcie
na każdym etapie inwestycji.

Szkolenia LUG

KONCEPCJA
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Broszury i katalogi dedykowane

Programy obliczeniowe

PROJEKT OŚWIETLENIOWY

Kompleksowy projekt oświetleniowy

OFERTA

Poprzez dostarczanie
praktycznych
i kompleksowych
rozwiązań LUG umożliwia
nam koncentrowanie
się na aspektach
estetycznych projektu.

W swojej codziennej
pracy cenimy
sobie współpracę
ze sprawdzonymi
i zaufanymi Partnerami.

Doradztwo, prosty
montaż i łatwość
użytkowania produktów
LUG każdego dnia
podnosi komfort naszej
pracy.

Architekt

Dystrybutor

Wykonawca

Customizacja rozwiązań

ZAMÓWIENIE

Doradztwo

Case study

DOSTAWA

Wskazówki wykonawcze i instalacyjne

REALIZACJA
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CENTRALA

BIURA
REGIONALNE
I PROJEKTOWE

SPÓŁKI I BIURA
NA ŚWIECIE

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
tel. +48 68 45 33 200
fax +48 68 45 33 201
e-mail: handlowy@lug.com.pl
e-mail: export@lug.com.pl
www.lug.com.pl

WARSZAWA
al. Jana Pawła 11 pok. 605
00-828 Warszawa
tel. +48 68 453 32 08
tel. +48 68 453 32 09
e-mail: warszawa@lug.com.pl

BRAZYLIA
LUG do Brazil Artigos
de Iluminaçao Ltda.
Rua Fidencio Ramos 223, conj. 34, 3 Andar
Sao Paulo 04551-010
tel. +55 11 97045 7497
e-mail: lug@lugbrazil.com.br
www.lug.com.pl/pt

POZNAŃ
ul. Dmowskiego 35
60-204 Poznań
tel. +48 68 452 31 62
tel. +48 68 542 31 64
e-mail: poznan@lug.com.pl
WROCŁAW
ul. Tarnogajska 18
50-512 Wrocław
tel. +48 68 453 32 17
tel. +48 68 453 32 26
e-mail: wroclaw@lug.com.pl
KATOWICE
ul. Siemianowicka 24A
40-301 Katowice
tel. +48 68 478 32 70
e-mail: katowice@lug.com.pl
LUBLIN
ul. Witosa 16b
20-315 Lublin
tel. +48 68 452 31 55
tel. +48 68 452 31 57
e-mail: lublin@lug.com.pl
KRAKÓW
ul. Brodowicza 8/1
31-518 Kraków
tel. +48 68 542 31 48
tel. +48 68 452 31 50
e-mail: krakow@lug.com.pl
GDAŃSK
ul. Twarda 12
80-871 Gdańsk
tel. +48 68 452 31 43
tel. +48 68 452 31 44
e-mail: gdansk@lug.com.pl
ŁÓDŹ
ul. Tuwima 95
90-031 Łódź
tel. +48 68 452 31 48
tel. +48 68 452 31 60
e-mail: lodz@lug.com.pl
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NIEMCY
LUG GmbH
Westhafenstraße 1
13353 Berlin
tel. +49 30 390 63 177
e-mail: info@lug-light.de
www.lug.com.pl/de
WIELKA BRYTANIA
LUG LIGHTING UK LTD.
Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick
High Road, London, W4 5YA, England
tel. 44 (0) 208 899 6090
tel. + 44 (0) 208 899 6091
kom. +44 (0) 7927921618
e-mail: London@lug.com.pl
www.lug.com.pl/en
FRANCJA
LUG LIGHT FACTORY LTD.
66 ave. des Champs-Elysées
75008 Paris
tel. +33 602 189 016
e-mail: Paris@lug.com.pl
www.lug.com.pl/fr
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
LUG LIGHT FACTORY LTD.
Branch in United Arab Emirates
(BFC) Ajman Free Zone Authority
Building C1, Office # C1-1312E
PO Box # 21152 Ajman
Free Zone, U.A.E.
kom. +971 50 1157242
e-mail: Dubai@lug.com.pl

