
  
 

Beton a RETRO novinky na veletrhu AMPER 

Brno 19. března 2019 - Přepínač tří světel, LED stmívač a zcela originální betonový materiál na 

rámečcích vypínačů či zásuvek… to jsou hlavní novinky, které na letošním ročníku mezinárodního 

veletrhu AMPER představuje český výrobce domovní a průmyslové elektroinstalace OBZOR Zlín. 

Novinky v RETRO provedení a další originální kousky z produkce OBZORu si můžete prohlédnout 

na expozičním stánku v hale P na ploše 5.30. Veletrh AMPER probíhá ve dnech 19. až 22. března 

2019 v halách brněnského výstaviště. 

Čím upoutá letos v Brně český výrobce OBZOR? Na první pohled určitě svým maxi modelem 

vypínače modelové řady RETRO s opravdovým betonovým rámečkem o hmotnosti 50 kg 

a průměru 70 centimetrů. „Betonové rámečky vypínačů a zásuvek jsou vyrobené ze speciální 

směsi s přítomností polyvinylalkoholových vláken, která dodávají výrobku vyšší pevnost. K celkové 

atraktivitě rámečků přispívá i charakteristická porézní struktura betonové směsi,“ uvádí 

Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu zlínského OBZORu, a dodává: „Cesta k optimální 

betonové směsi a jejímu preciznímu zpracování do relativně malých rozměrů vypínače s přesností 

na desetiny milimetru byla dosti náročná; i proto jsme stále jediným českým výrobcem, který 

beton využívá pro rámečky domovních vypínačů.“ Industriální beton je dostupný hned ve dvou 

designových řadách - DECENTE a RETRO.  

  

betonový rámeček řady DECENTE kulatý betonový rámeček řady RETRO 

 

Modelová řada RETRO je sama o sobě velkým lákadlem veletržní 

expozice OBZORU, a to nejen originálními materiály svých rámečků, 

ale i svými novinkovými technickými řešeními. Na úspěšný beton, který 

sérii nových materiálů v loňském roce odstartoval, navázala firma 

progresivním sklem. Skleněné rámečky jsou obecně charakteristické 

svou designovou čistotou a nadčasovým vzezřením, ale toto netradiční 

moderní pojetí nostalgického retro vzhledu v doprovodu typického 

cvakání RETRO vypínačů je v Česku skutečně unikátem.  



  
 

Součástí technických RETRO novinek představovaných na veletrhu 

AMPER je jako první přepínač tří světel. Jak je již patrné z názvu, tato 

novinka zvládá ovládat hned tři světla najednou. „Podnětem pro vývoj 

tohoto přepínače se stal zvídavý dotaz, zda by bylo možné ovládat 

pomocí jednoho vypínače více jak dvě světla. Byla to pro nás výzva, 

které jsme se s odhodláním zhostili. Výsledkem je přepínač na tři světla 

v řadě RETRO s vačkovým mechanismem uvnitř. A právě ten umožňuje 

postupné rozsvěcení světel ve třech různých elektrických okruzích… 

stačí otáčet středovou kličkou,“ vysvětluje Ing. Obadalová.  

Druhým představovaným technickým řešením řady RETRO je LED 

stmívač, který umožňuje regulaci jasu osvětlení v domácnosti, což se 

stává běžným požadavkem na funkčnost vypínačů. S LED stmívačem 

lze ovládat intenzitu jak osvětlení s LED zdrojem, tak 

i klasických žárovek se žhavým vláknem. Jeho ovládání je intuitivní - 

stačí otáčet středovým ovladačem.  

Kromě zmíněných novinek připomíná OBZOR Zlín na veletrhu v rámci 

vystavované kolekce také stálice svého sortimentu - kompletní přehled 

designových řad DECENTE a ELEGANT v rozmanitých materiálových provedeních. Podstatná 

část expozičního stánku je pak věnována tradičním vačkovým spínačům VSN a VSR.  

Veletrh AMPER je nejvýznamnější a nejprestižnější událostí v oborech elektrotechniky, energetiky, 

automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení ve střední Evropě. Letošní již 27. ročník nabízí 

návštěvníkům celkem 600 firem dohromady z 26 zemí.  

Více informací o produktech OBZOR na www.domovnivypinace.cz a na www.obzor.cz.  

 

Fotografie v tiskové kvalitě: 

http://podklady.dendrit.cz/_OBZOR/Beton_a_RETRO_novinky/ 
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OBZOR, výrobní družstvo Zlín 

Společnost OBZOR je ryze českou firmou, mezi jejíž hlavní výrobní produkci patří vačkové spínače 

a domovní vypínače a zásuvky s TOP řadami RETRO a DECENTE. Kvalitu produktů zaručují certifikáty 

ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Kromě domovní elektroinstalace společnost vyrábí 

a distribuuje drobné elektromechanické výrobky, díly pro automobilový průmysl a kovové díly. Dále se 

zabývá vstřikováním plastů a jinými kooperačními pracemi. V tomto ohledu také poskytuje odborné 

technické poradenství a služby. Sídlo firmy se spolu s výrobními provozy nachází ve Zlíně a další dva 

výrobní závody provozuje v Olomouci a Uherském Hradišti. Společnost má oprávnění poskytovat svým 

odběratelům náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. www.obzor.cz   

Kontaktní osoba pro média: 

Mgr. Martina Rychetská, DENDRIT s.r.o. 

Tel: 567 301 011, mobil: 731 110 557 

email: mrychetska@dendrit.cz 

http://www.obzor.cz/
mailto:mrychetska@dendrit.cz

