LED rasvjeta za vaše poslovanje

E.ON je jedan od vodećih opskrbljivača električnom energijom i plinom u Hrvatskoj. Uz opskrbni
dio poslovanja razvili smo ponudu proizvoda i usluga po mjeri naših kupaca, kako bismo smanjili
njihovu potrošnju energenata, a samim time i iznos računa te pozitivno utjecali na okoliš.



Po čemu je LED poseban ?
LED diode se mogu koristiti za izradu energetski učinkovitih rasvjetnih proizvoda koji štede
energiju, zaštićuju okoliš, te smanjuju troškove održavanja. Uz sve to mogu trajati mnogo
duže od tradicionalne rasvjete.



Koliko je energetski učinkovita LED rasvjeta ?
LED rasvjeta može uštedjeti i do 90 posto električne energije u odnosu na žarulju sa
žarnom niti i do 50 posto električne energije u odnosu na fluorescentne lampe.
LED svjetla su također dizajnirana da traju oko 50 puta više, što znači manje održavanja i
manje otpada.



Gdje se sve LED rasvjeta koristi ?
Zbog svoje energetske efikasnosti, LED lampe se najčešće primjenjuju na mjestima gdje
su svjetla uključena duže vrijeme. LED rasvjeta može se koristiti u školama, uredima,
parking mjestima, uličnoj rasvjeti, halama za proizvodnju, ugostiteljskim i hotelijerskim
objektima, domovima itd.



Koliki je rok trajanja LED rasvjete ?
S pravim dizajnom, LED svjetla mogu imati vijek trajanja od 50.000 sati pa sve do
100.000 sati. Ovisno o tome koliko se sati dnevno koriste, mogu trajati od 6 do 7 godina
pa čak do 20 ili 25 godina. Za razliku od drugih tehnologija LED rasvjeta nikad u
potpunosti ne izgara, već joj kroz vrijeme upotrebe polako slabi jačina svjetlosti koje
isijava.

Naša ponuda LED rasvjete :

Naše reference

U posljednje dvije godine uspješno smo proveli više od 300 projekata LED rasvjete u svim
granama industrije, postavili 25.000 rasvjetnih tijela te našim klijentima godišnje uštedjeli više od
6 mil. kn.

Samo neki od naših 300 zadovoljnih kupaca:
Agroan d.o.o.
Agroprotehnika d.d.
Dječji vrtić Tratinčica
Eurospužva d.o.o.
Fadalti d.o.o.
Fragaria d.o.o.
Glas Podravine d.o.o.
Holcim Hrvatska d.o.o.
Hstec d.d.
ICC Concept d.o.o.
Ireks Aroma d.o.o.
Ina Maziva d.o.o.
Jub d.o.o.
Končar električna vozila d.d.

Končar – Inem d.d.
Lana Commerce d.o.o.
Luka Zadar d.d.
Novi List d.d. …

Odaberite i vi za svoje poslovanje najbolju ponudu električne energije i plina na tržištu.
Ugovorite uslugu LED rasvjete za vaš poslovni prostor te ostvarite dodatnu uštedu i čuvajte okoliš.

Obratite nam se sa povjerenjem !

