
Bäste samarbetspartner! 
 
I detta nyhetsbrev vill vi informera er om 

 Varför inte låta dina Track LED sticka ut?  

 Besök oss på BUTIKSLEVERANTÖR 2013, 13-14 mars i Kistamässan 

 Track Tuneable 2700K-5700K, färgjusterbar butiksbelysning  

 Valopaa – utomhusbelysning för krävande miljöer 

 Superkampanj I - infälld kontorsarmatur 4x14W 

 Superkampanj II – infälld LED panel 45W med mjuk ljusbild, ersätter 2x55W kompaktlysrör 
2G11  

 Introduktion av helt nytt sortiment för projekt och kommersiella lokaler 
 
 

 
Varför inte låta dina Track LED sticka ut?  
Armaturer måste inte vara vita, svart eller grå. 
Välj LEDsystem för att få kundanpassade 
armaturer till attraktiva priser.  
Med garanterat hög kvalitet på både LED och 
drivers för att säkerställa en underhållsfri 
belysning.  
Bilden visar Track LED Air 31W, lackerad i läcker 
nyans. Visas på BUTIKSLEVERANTÖR 2013.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Äntligen riktig butiksbelysning med Tuneable White 2700K – 5700K, visas på BUTIKSLEVERANTÖR 
2013 
* Tunable white, Track LED 29W, justerbar färgtemperatur mellan 2700K (1400 lm) -5700K (1700 lm) 
* 5-års garanti på LED-armaturer 
* 3-års garanti på traditionell belysning  
* Tillverkade i EU 
* Vi erbjuder kompletta ljusberäkningar 
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http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/OMS Selected Products, LEDsystem 2013.pdf


 
Välkommen att besöka oss på 
BUTIKSLEVERANTÖR 2013 i Kista, 
den 13-14 mars.  
Se de senaste nyheterna inom 
butiksbelysning med 
färgåtergivning över Ra 93.  
Vi står i monter P:06. Klick för 
personlig gratisbiljett.   
Följande kommer visas i montern:  

 Track LED med färgåtergivning över Ra 93 

 Downlights för butiker och köpcentrum 

 Infällda armaturer med både LED och traditionella T5 lysrör 

 Lysrörsarmaturer för butik och kommersiella lokaler 
 
 

 
 
 
 
Valopaa – utomhusbelysning för krävande miljöer 
Se hur stilig vår senaste referens är för Valopaa i en 
Brf i Stockholm. Valopaa modell VP1302 M3. 
 
 

 
 
 

Superkampanj på infälld kontorsarmatur LED 
VEGA 45W 
 
* LED armatur 45W med oerhört mjukt ljussken 
* Ersätter en armatur med 2x55W 
kompaktlysrör 2G11 
* 3000K ger 3050 lm, 4000K ger 3200 lm 
* Komplett med LED driver 
* Monteras i undertak 600x600 mm modul 
* L70 50 000 timmar, IP20, Ra >80 
* Dimension 595x595 mm, höjd 100 mm, vikt 
6,8 kg 
* Tillverkade i EU, 5-års garanti 
* Stomme i vitlackerad stålplåt RAL 9003, Alu 
reflektor, diffusor i opal PMMA 

 
 
 
 

http://www.easyfairs.com/sv/events_216/butiksleverantoer-online-marketing2013_31616/butiksleverantoer-2013_31617/exhibitors_31631/utstaellarkatalog_33087/stand/421161/


 
 
Superkampanj på infälld 
kontorsarmatur 4x14W,  
* Monteras i undertak 
600x600 mm modul 
* Effektivitet 59%, IP20 
* Bestyckas med T5 4x14W 
(ingår ej) 
* Drivdon Philips Essential EB 
A2 
* Dimension 595x595 mm, 
höjd 62 mm, vikt 5 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduktion av helt nytt sortiment för 
projekt och kommersiella lokaler 
* LEDsystem är stolta över att kunna 
erbjuda våra kunder ett komplett sortiment 
av LED-armaturer och armaturer med 
traditionella ljuskällor. 
* På länken på bilden till vänster ser ni ett 
urval. Vi kommer komplettera vår hemsida 
under våren 2013 med detta nya 
omfattande sortiment. 
* Tveka inte att höra av dig redan idag för 
att se om vi kan bidra i ert projekt med 
kvalitetsarmaturer till attraktiva priser.   
* Exempel på produkter ur detta sortiment 
är kampanjarmaturerna ovan.  

 
 
 
 
LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim LED 
distribueras av oss i Sverige sedan vår 2010.  
Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Samtliga produkter hittar ni på 
vår hemsida www.LEDsystem.se  
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