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DISANO a FOSNOVA jsou tradiční
světové značky profesionální světelné techniky. Historie společnosti DISANO ILLUMINAZIONE sahá až do roku 1957, kdy
byla založena panem Ignaziem Di Sanoem. Prvními produkty byla zářivková svítidla k osvětlení průmyslových a skladových provozů, dnes populární pod názvem
Obr. 2. LED highbay ASTRO k osvětlení průmyslových a skladovacích provozů

Obr. 1. Moderní výrobní závod Disano v italském Dornu

„prachotěs“ V prvních několika desetiletích se společnost výrazně orientovala na
domácí, italský trh, kde se postupně zařadila mezi vedoucí výrobce světelné techniky. Podíl exportu však byl velmi malý.
S otevíráním se Itálie evropské integraci nastal významný rozmach firmy.
Kapacity a prostorové možnosti rozšiřování výrobního závodu v Rozzanu na
předměstí Milána již byly zcela vyčerpány. Proto byly zakoupeny rozsáhlé pozemky na okraji městečka Dorno na jihozápad od Milána a vybudován moderní závod s velkým podílem automatizace
a vyspělých technologií. Dále byla založena sesterská společnost FOSNOVA, která se orientuje na svítidla pro komerční
prostory a na akcentové osvětlení. Postupem času se rozšiřovala i geografická působnost firmy. Vznikly dceřiné distribuční společnosti ve Francii a ve Španělsku.
Současný koncern DISANO je na předních příčkách mezi evropskými výrobci
světelné techniky jak z pohledu objemu
výroby, tak z pohledu komplexnosti vyráběného sortimentu. Vedle Itálie, Francie a Španělska byla vybudována vlastní
zastoupení i v Ruské federaci se sídlem
v Moskvě, na Blízkém východě se sídlem
v Dubaji, v Irsku, Portugalsku, České republice a na Slovensku, dále v severní Africe, Indii a Latinské Americe. Vedle těch-
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Obr. 3a. LED svítidlo GARDA pro veřejné
osvětlení náměstí, obytných zón, parků apod.

Obr. 3b. Detail svítidla GARDA – elegantní, moderní design dotvářející městskou architekturu

to regionů ale společnost působí téměř ve
všech evropských zemích, ve střední Africe a stejně tak i v Austrálii. Partnery společnosti jsou profesionální distributoři
světelné techniky a velkoobchody s elektroprodukty. Spolupracuje s věhlasnými
architekty a designéry.
Od počátků před takřka šedesáti lety
firma urazila dlouhou cestu, kterou lze
označit jako úspěšný příběh. Stále je rodinným koncernem vyznávajícím tradiční
hodnoty, jako jsou poctivá, kvalitní svítidla
špičkových parametrů, spolehlivost, velký
důraz klade na dobré vztahy s obchodními partnery. Z pohledu produktů ale rozhodně konzervativní není. V minulých několika letech investovala značné finanční
prostředky do přeměny ve výrobce profesionálních LED svítidel. Tedy svítidel s integrovanými LED moduly a řídicími jednotkami (nikoliv konvenční svítidla osazená LED světelnými zdroji). Je inovativní,
sleduje trendy, resp. v některých typech
produktů je určuje. Podíl LED svítidel je již
větší než podíl klasických svítidel – např.
v České republice a na Slovensku překročil
za rok 2015 80 % celkového obratu.
Dnešní DISANO/FOSNOVA zahrnuje tři výrobní závody (dva v Itálii, jeden
ve Španělsku), plně automatizovaný centrální sklad hotových výrobků s kapacitou
22 500 palet a lokální sklady v různých regionech, vlastní výzkum a vývoj, akreditovanou fotometrickou laboratoř a zkušebnu a oddělení světelnětechnického
designu (zabývající se komplexními návrhy a výpočty rozsáhlých projektů, jako
např. infrastrukturní stavby, sportoviště,
historické budovy a památky). Videozáznam z výrobního závodu a centrálního
skladu v Dornu je ke zhlédnutí v elektronické verzi časopisu Světlo. Rovněž sem
patří moderní předváděcí prostory v centrále v Rozzanu a další při zastoupeních
v různých zemích. Společnost je výrobcem – tento pojem je v současné době
bohužel mnohdy nepřesně a špatně interpretován. Začíná od vývoje, návrhu
a konstrukce produktu, pokračuje přes
jeho testování a měření, vše tzv. in house. Teprve poté přijde na řadu sériová výroba ve vlastních závodech, uvedení produktu na trh a distribuce. Dále následuje
poprodejní servis, asistence při světelnětechnických návrzích a projektech, řešení systémů osvětlovacích soustav zaměřená na minimalizaci provozních nákladů,
úspory energie, maximální komfort a es-
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tetičnost pro uživatele. V současné době
společnost neustále rozšiřuje a zdokonaluje řady LED svítidel, významná nadále zůstávají i svítidla pro výbojky (zejména halogenidové s keramickým hořákem)
a lineární a kompaktní zářivky. Rozsáhlá škála produktů DISANO/FOSNOVA
pokrývá v podstatě všechny typy aplikací:
– osvětlení komerčních prostor,
– průmyslové a logistické provozy,
– infrastrukturní stavby,
– veřejné osvětlení (včetně stožárů a výložníků),
– venkovní architektonické a akcentové
osvětlení,
– obchodní centra, prodejny, předváděcí prostory,

Obr. 5a.
Nové
centrální nádraží v Liege
v Belgii;
stavba často
označovaná
jako katedrála světla;
tvůrcem je
věhlasný
architekt
Santiago
Calatrava

Obr. 4a.
Stadion
Camp Nou,
patřící fotbalovému
klubu FC
Barcelona,
s kapacitou
98 772
diváků je
největší
v Evropě

Obr. 5b. Nový dopravní uzel je využíváni expresními vlakovými soupravami TGV; k osvětlení jsou použita svítidla ELFO LED, STAR,
BARIO, LISET
Obr. 4b.
Celková
rekonstrukce stadionu
proběhla
v roce
2012 pod
vedením
britského
architekta
Normana
Fostera;
osvětlovací
soustava
se skládá
z 346
světlometů
FORUM
2 000 W

– rezidenční osvětlení,
– galerie, muzea, historické budovy, památky,
– nouzové osvětlení.
Na webových stránkách společnosti www.disano.it se mohou zájemci vydat
na cestu po kontinentech a zhlédnout nepřeberné množství projektů realizovaných
s jejími produkty. Stadion Camp Nou, do-
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mov FC Barcelona, pavilony různých zemí
při EXPO 2015 v Miláně, Botanická zahrada v Sydney v Austrálii, sportoviště ZOH
2014 v Soči, letiště Leonarda da Vinciho
v Římě, hotel Grand Millenium v Sulaimani, Kurdistán (Irák), výrobní závody Lamborghini a Ferrari, sportoviště Evropských
her v Baku 2015, trasy metra v Miláně,
Římě, Turíně, Varšavě, Aténách, Vatikánská apoštolská knihovna, veřejné osvětle-

ní v Nouméji, hlavním městě Nové Kaledonie v Oceánii, loděnice v Delftu v Nizozemí, stadion KSU v Rijádu v Saúdské
Arábii, futuristické hlavní nádraží v Liege
v Belgii, které využívají rychlovlaky TGV,
a mnoho, mnoho dalších.
Závěrem si vás co nejsrdečněji dovolujeme pozvat k návštěvě naší expozice
na tradičním veletrhu světelné techniky
LIGHT+BUILDING 2016 ve Frankfurtu nad Mohanem – hala 3.1, stánek E21.
Kontakt:
DISANO ILLUMINAZIONE S. p. A.,
FOSNOVA S. r. l.
Representative Office Czech and Slovakia
e-mail: martin.bukovsky@disanogroup.cz
www.disano.it, www.fosnova.it
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