
 
 

 
      Bästa samarbetspartner! 

 
                  
 
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  
 

 Tävla om surfplattor från Samsung med LEDsystem Scandinavia på ELMÄSSAN 23-24 okt, 
monter C:08.  

 Alla produktnyheter, som visas på ELMÄSSAN hittar du genom länken. 

 Testa oss i ditt nästa projekt. Med OMS Lighting kan vi erbjuda LED-armaturer med hela 5-
års garanti. Traditionella armaturer med tex T5, har 3-års garanti.  

 Nya prislistor och produkter för Verbatim Professional med ännu attraktivare priser. Nu 
med 3-års garanti och inbyggt temperaturskydd på alla ljuskällor även i Blister-serien.  

 Kampanj Verbatim LED GU10 6,5W 2700K 

 1900K kronljus med stearinljus-känsla med Verbatims nya LED ljuskälla.  

 Skapa läckra miljöer med aluminiumprofiler och LED strips. Se vårt breda sortiment av 
aluminiumprofiler.  

 Grafias med marknadsledande effektivitet på 123 lm/W. Produktnyhet från OMS Lighting.  

 Vi har förstärkt på Sälj- och tekniksidan genom att anställa Calle Wendt. Calle är utbildad 
elektriker med bred erfarenhet.   

 Vi har även förstärkt på försäljningssidan genom att anställa Staffan, som kommer från 
tidigare positioner, som försäljningschef. Kontaktuppgifter till oss hittar ni via länken.  

 Höstkampanj på dimbar 11W downlight 

 Höstkampanj på Track LED 20W 
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LEDsystem Scandinavia är distributör av OMS Lighting i Sverige 

Med vår europeiska samarbetspartner OMS Lighting kan vi erbjuda: 

 Oerhörd bredd av kvalitetsarmaturer, över 6000 st armaturer 

 LED-armaturer levereras med hela 5-års garanti.  

 Traditionella armaturer levereras med 3-års garanti (T5, CFL osv).  

 En av Europas största tillverkningsenheter för belysning. 
 
Med OMS Lighting har vi möjlighet att erbjuda er produkter till allt från små och unika kundprojekt 
till riktigt stora belysningsprojekt så välkomna att kontakta oss för ditt projekt. Läs mer om OMS 
Lighting på www.omssverige.se.  
 
 

Nya prislistor för Verbatim Professional 
Alla Verbatims LED ljuskällor levereras med hela 3-års garanti och 
nyhet för hösten är att alla ljuskällor, både Professional och 
Blisterserien har inbyggt temperaturskydd (TCS) för optimal livslängd.  

 
Samtliga förpackningar från Verbatim är även uppdaterade med de nya EU-kraven från 1 sep 2013 
med nya krav på förpackningar och lumenvärden.  
 
Vi har gått över priserna för Verbatim Professional LED ljuskällorna och kan erbjuda dem till ännu 
attraktivare priser inklusive höstens nyheter. Kontakta oss på info@ledsystem.se för att få era 
aktuella. Ljuskällor finns i lager för omedelbar leverans. Testa Verbatim LED nästa gång du behöver 
kvalitets-LED och du behöver lita på att de kan ljusregleras. 
 

 
Mässkampanj på populära Verbatim LED GU10 6,5W.  
Ersätter minst 35W enl nya EU-krav 1 sep, dimbar 2700K, 3000K eller 4000K, 
lagervara. 
Minbeställning 20 st 
Beställs direkt via order@ledsystem.se 

 
                                                                                                                                                             

52045-GU10-6,5W-2700K 8380150 VERBATIM PRO LED GU10 6,5W (35W) 230 LM 2700K 35 GR DIM 

52213-GU10-6,5W-3000K 8380153 VERBATIM PRO LED GU10 6,5W (36W) 240 LM 3000K 35 GR DIM 

52046-GU10-6,5W-4000K 8380112 VERBATIM PRO LED GU10 6,5W (44W) 300 LM 4000K 35 GR DIM 

 
__________________________________________________________________________________ 

http://www.omssverige.se/
http://www.omssverige.se/
mailto:info@ledsystem.se
mailto:order@ledsystem.se
http://omssverige.se/


 
På easyFairs ELMÄSSA kommer visa Verbatims nya 
flaggskepp och teknik med DIAMOND CUT teknik.  
Ger en unik halogenlik ljusbild. Bred dimbarhet. 
GU10 7,3W, ersätter minst 60W enl nya EU-krav 1 sep. 
Beställs direkt via order@ledsystem.se. 
 

 
 

52234 VERBATIM 8380725 VERBATIM PRO LED GU10 7,3W (60W) 390 LM 2700K 36 GR DIM DIAMOND CUT 

52235 VERBATIM 8380726 VERBATIM PRO LED GU10 7,3W (64W) 420 LM 3000K 36 GR DIM DIAMOND CUT 

52236 VERBATIM 8380737 VERBATIM PRO LED GU10 7,3W (66W) 440 LM 4000K 36 GR DIM DIAMOND CUT 
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Skapa läckra miljöer med aluminiumprofiler och LED strips. Se vårt breda sortiment av 
aluminiumprofiler.  

                                                                                                                                                                          
 
 
 

Produktnyheter från OMS - Grafias med marknadsledande 
effektivitet på 123 lm/W. Se den på easyFairs ELMÄSSA, som 
nerpendlad och utanpåliggande.  

 För industri och stora lagerlokaler, även bensinmackar 
           och ridanläggningar 

 Upp emot 17 200 lumen, 140W 

 Världsledande effektivitet på 123 lm/W 

 IP65, 5-års garanti 

 Nerpendlad, infälld eller ytmonterad installation 

 Kan ersätta upp till 250W metallhalogen 
 
 

 
HÖSTKAMPANJ PÅ LED ARMATURER - Beställs direkt via order@ledsystem.se 

 
Dimbar downlight 11W, 560 lm, 2700K, komplett med dimbar LED drive 
r 

 Ersätter minst 50W lågvoltshalogen. 

 Patenterad lins för minimal bländning.  

 Ställbar, IP20, 38 gr 

 E-nr 74 655 66 vit 

 E-nr 74 655 67 antracit 
 
 
 
 

LED Track armatur AIR ECO, 20W, 1450 lm, 3000K 
 

 Finns med 24 gr och 40 gr spridning 

 Välj mellan svart (standard), vit och grå armaturfärg 

 Inkl drivdon, L70 50 000 timmar, 5-års garanti 
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Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på easyFairs ELMÄSSA i Kista den 23-24 oktober i 
monter C:08.  
 
Tävla om surfplattor från Samsung med LEDsystem Scandinavia! 
 

 
 
Vi visar de senaste nyheterna från OMS, Verbatim, Valopaa och LEDsystem Scandinavia.  
Slipp köerna! Skriv ut din kostnadsfria entrébiljett redan idag.  
 
LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim LED och  
Valopaa distribueras av oss i Sverige sedan våren 2010. Sedan våren 2013 är vi distributörer av OMS 
Lighting.  
Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld! 
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