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QUANTULA - група компаній,
що понад 20 років надає повний
комплекс послуг із професійних
систем освітлення: виробництво,
монтаж, проектування, повне
гарантійне та післягарантійне
обслуговування.

QUANTULA GROUP це:
 Власне виробництво площею
3 500 м2;
 Понад 150 співробітників;
 Більше 25 000 реалізованих

проектів;
 5 офісів у Європі.

Замовниками рішень є крупні
роботодавці України, серед яких:
Сільпо, Метінвест, Varus, Jooble,
Borjomi, Епіцентр, BOLT,
robota.ua та інші.
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Офіс мережі супермаркетів «Сільпо» розташований у ТЦ Silver Breeze на
лівому березі Києва. У листопаді 2020 року компанія зайняла весь другий
поверх торгового центру.
Загальна площа офісу наразі складає більше 12 000 м².
Для освітлення загальних зон було використано лінійні світильники LINE-C.
У IT-відділі компанії встановлено регульоване освітлення, яким можна
керувати з телефону, планшету чи персонального комп'ютера. Навіть розетки
співробітники мають змогу переміщувати за допомогою системи управління.
Загалом в офісі «Сільпо» встановили понад 600 світильників.
Світильники, підібрані QUANTULA Group, органічно доповнюють загальний
стиль офісного приміщення, видозмінюючи його за рахунок направленого
світла.
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Епіцентр К — національний бренд,
лідер у сфері непродовольчого
рітейлу. Вірити у свою країну
та працювати заради її розвитку —
орієнтири, на яких будують бізнес
засновники компанії.
Для сучасного офісу компанії
«Епіцентр» було запропоновано
встановити близько 1000
світильників: лінійних LINE-C,
трекових MARS-S та вбудованих
CEZAR-aT. Правильне освітлення
робочих місць мінімізує стрес та
втому, усуває порушення зору, що
виникає внаслідок недостачі світла.

Bolt

QUANTULA Group розробила
освітлювальний проект з
використанням круглих світильників
RING, лінійних LINE-C, а також
підвісних GERA-S. У всьому офісі
встановлено понад 500 світильників.

Компанія Bolt відкрила офіс та центр досліджень і розробок у столичному
інноваційному парку UNIT.City.
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Академія ДТЕК — корпоративний університет енергетичної компанії ДТЕК.
Сучасний, технологічний та зелений офіс Академії доповнюють лінійні
світильники LINE-C/L від QUANTULA Group. Загальна кількість світильників,
встановлених у приміщенні - 150.
Правильне освітлення - умова продуктивної роботи!
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Восени 2019 job-портал robota.ua
змінив офіс, переїхавши до
інноваційного парку Unit.City. Близько
2 000 м2 нового офісу освітлено
лінійними світильниками LINE-C.
Штучне освітлення має створювати
максимальний комфорт, робочу
атмосферу і, звичайно, бути
економним. Проект QUANTULA Group
повністю відповідає даній задачі.

UDP – провідний девелопер нерухомості,
що працює на ринку України більше 20
років.
Для UDP ми розробили декілька проектів
по освітленню офісних приміщень, що
компанія здає в оренду. У нових офісах
загалом встановлено 400 лінійних
світильників LINE-C та RING.

UDP
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Sigma

Sigma Software — один з найбільших шведських бізнесів в Україні, який
займається розробкою програмного забезпечення. Львівський офіс наразі
налічує 66 осіб.
Для комфортної робочої атмосфери встановлено було понад 250 лінійних
світильників LINE-C від QUANTULA Group.
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Офіс компанії «Oriflame»
розташовано у бізнес-центрі
«Оптіма Плаза» у Львові.
Освітлення грає не останню роль у
продуктивності співробітників.
Світла повинно бути не лише
достатньо, воно ще й має
викликати почуття комфорту, а
також налаштовувати на робочий
лад.
Загальні зони вирішено було
освітлювати лінійними LINE-C.
Понад 200 світильників створюють
особливу атмосферу та ідеально
пасують до інтер'єру приміщення!

Borjomi

«IDS Borjomi Ukraine» —
провідний національний виробник
та експерт з питань якості
природних мінеральних вод. Є
абсолютним лідером вітчизняного
ринку мінеральних вод у всіх його
категоріях.
Загальна площа офісу на двох
поверхах понад 2000 м2.
Для освітлення робочих зон та
створення комфортної робочої
атмосфери, QUANTULA Group
встановила будовані світильники
моделі aTAN-II та лінійні LINE-C.
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Україна:
02099, Київ, Україна,
вул. Бориспільська, 9, корп. 57
Tел./факс: +38 044 369 54 22
Tel.: +38 067 462 40 01
office@quantula-l.com

Німеччина:
Blumenstrasse 5
30159 Hannover
Tel: +49 511 569 69074
+49 174 934 64 17
Info@quantula-germany.de

Польща:
ul. Główna 67, Bobrowiec
05-502 Piaseczno
Tel: +48 729 47 00 29
+48 510 38 85 97
s.tlumatska@quantula-l.com
w.klapiszewski@quantula-l.com 

Португалія та Іспанія:
Rua Dr. Manuel das Neves 14-4R
3810-101 Aveiro, Portugal
Tel: +351 234 02 14 75
+351 912 28 53 80 
r.tashkulov@quantula-l.com
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