LEDBERG
Firma LEDBERG jest jednym z wiodących
producentów profesjonalnego oświetlenia LED
w Polsce. Charakteryzuje się wysokim
tempem innowacji i rozwoju, dlatego wywiera
znaczący wpływ na trendy kreujące zmiany
technologiczne na rynku oświetleniowym. W
procesie produkcji wykorzystujemy najlepsze
polskie i europejskie komponenty, co
gwarantuje niezawodność i najwyższą jakość
opraw oświetleniowych LEDBERG. Ściśle
współpracujemy z czołowymi ośrodkami
badawczymi oraz firmą OSRAM, z którymi
wspólnie opracowujemy najnowsze
rozwiązania technologiczne LED. LEDBERG to
producent oświetlenia LED dla przemysłu,
sklepów, biur, obiektów użyteczności
publicznej, szkół, szpitali, galerii handlowych i
innych obiektów.
Założenia konstrukcyjne opraw
oświetleniowych projektowanych i
produkowanych przez LEDBERG uwzględniają
przede wszystkim energooszczędność,
ergonomię, ekologiczność i wysoką
skuteczność świetlną. Stosowana przez nas
zasada eko-projektowania systemów
oświetleniowych pozwala na wygenerowanie
znacznych oszczędności energii elektrycznej.
Profesjonalne systemy oświetlenia LEDBERG
są dopasowane do indywidualnych wymagań
każdego klienta. Nasi specjaliści dobiorą nie
tylko odpowiednią ilość punktów świetlnych i

Kraj: Polska
Województwo:
Lubelskie
Miejscowość: Lublin
www.ledberg.pl
tel. +(48) 790700116
info@ledberg.pl

ich rozmieszczenie, ale również dopasują
optymalną barwę światła. LEDBERG jest
miejscem spotkań dla architektów,
projektantów wnętrz i innych osób
zainteresowanych profesjonalnymi
rozwiązaniami oświetleniowymi.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.ledberg.pl [1]
Produkty i usługi: Oprawy LED AXION firmy
LEDBERG są innowacyjnym produktem
oświetleniowym. Dzięki zastosowanej
technologii LED oprawa oświetleniowa
wyróżnia się bardzo niskim zużyciem energii
elektrycznej, profesjonalną jakością oraz
kompaktowym i estetycznym wyglądem.
Lampy LED AXION są przeznaczone do
wymiany starszego typu oświetlenia
(świetlówki fluorescencyjne, żarówki , lampy
fluorescencyjne oraz inne oprawy
oświetleniowe). Rewolucyjna technologia
rozprowadzenia światła powoduje jego
optymalną dystrybucję. Modułowa konstrukcja
oraz różne długości opraw AXION pozwalają
zaprojektować system oświetlenia dla
każdego pomieszczenia. Lampy LED AXION
idealnie nadają się do zastosowania w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach co
do jakości światła, a w szczególności w halach
produkcyjnych i remontowych, sklepach,
pawilonach handlowych, biurach, szkołach,
gabinetach lekarskich, klatkach schodowych,
ale również w magazynach, chłodniach,
parkingach, warsztatach samochodowych i
garażach.
Strona internetowa: http://www.ledberg.pl
[1]
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