
Bästa samarbetspartner!  
 
Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:  

 

 Besök oss på easyFairs mässa BUTIKSLEVERANTÖR i Kista den 1-2 april, anmäl dig redan 
idag.  

 Kraftfull möbelpuck för butiksdisplay eller montage i apparadosa direkt i tak med inbyggd 
LED driver direktmatning med 230V. 

 Butiksbelysning – LED track ersätter befintliga metallhalogen.  

 Multilist – den mångsidiga lösningen för belysning till butikshyllor.  

 Right Light – utvalda produkter från OMS för butiker och köpcentra. 

 Kundanpassade LED strip lösningar för butik och restauranger. 

 Möt LEDsystem och våra leverantörer på Light+Building i Frankfurt 30 mars-4 april. 

 Vårkampanj på Verbatims storsäljare GU10 7,3W, dimbar, läs mer nedan. 
 

Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på easyFairs BUTIKSLEVERANTÖR 2014 i Kista den 1-
2 april i monter G06.   
Vi visar de senaste nyheterna från OMS, Verbatim, Valopaa och LEDsystem Scandinavia.  
 
Vi kommer lansera flera intressanta LED produkter speciellt framtaga för butik och köpcentra.  
 
Slipp köerna! Skriv ut din kostnadsfria entrébiljett redan idag. 
 

 
 
Kraftfull möbelpuck för butiksdisplay eller montage i apparadosa direkt i tak med inbyggd LED 
driver för enkel installation, anslutes direkt till 230V.  
 
Det är en spotlight framtagen för butiksexponering med bra ljustryck o minimal bländning. Bygger 
endast 16,5 mm på djupet, håltagning 70 mm. Godkänd att monteras infälld i hyllor och inredning.  
Möbelpuck PRO Ystad 5W 3000K 36GR IP20 400 LM 230V AC. Komplett m inbyggd LED driver, för 
matning 230V AC direkt, ej dimbar. Är helt ny o kommer lanseras på BUTIKSLEVERANTÖRSMÄSSAN i 
Kista.  

Nyhetsbrev 2014-03-24 

http://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/butiksleverantoer-online-marketing201 4_40992/butiksleverantoer-2014_40993/praktisk-information_41012/utstaellare- produkter_41022/stand/436006/


 
Vill man installera den i tak så passar den perfekt i en apparatdosa med 70 mm håltagning där man 
kan ta bort ”innerringen”. Vi rekommenderar tex Etmans ”BLÅDOSAN”, där man då tar bort den vita 
innerringen i apparatdosan. Armaturens egna fjädrar håller fast den i dosan. 

 
 

 
Butiksbelysning – LED track ersätter befintliga metallhalogen.  
Vi erbjuder ett brett sortiment av professionell butiksbelysning. Sortimentet omfattar ett flertal 
modeller med effekt från 18W upp emot 53W systemeffekt. Spridningsvinklar 24, 40 och 60 grader. 
Några modeller har smart twist lock system för byte av reflektor. Standard Ra är 83, men mot 
begäran över Ra 90. Samtliga armatur i vår Track LED serie levereras med hela 5-års garanti.  
 
Läs mer om våra Track LED, men även på vår OMSSverige.se sida. Hör av dig hur vi kan öka 
försäljningen i butiker med den senaste LED-tekniken.   
 
 
 
 

LEDsystem Scandinavia är först igen med ett unikt belysningssystem för skåp, vitrinskåp, hyllor, 
butiker, displays och showrooms. CabiTilt finns i 3 längder, 300 mm, 500 mm och 1000 mm. Samtliga 
är ställbara i olika vinklar. Det finns flera olika tillbehör som: av/på knapp, inbyggd dimmer, remote 
dimmer, inbyggd IR-sensor, remote IR-sensor, förlängningsmöjligheter.  
 

 
Multilist – den mångsidiga lösningen för belysning till butikshyllor.  
Multilist Standard, smarta plastprofiler för diskret LED belysning. Montera våra IP20 LED strips i 
dessa.  

http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20Skapsbelysning.pdf
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20Skapsbelysning.pdf


Multilist Plug & Play, färdigt system med plastprofil och färdigmonterad LED strip, finns i sex längder 
460-1160 mm. 
Multilist Retail, snabbmonterat system för butikshyllor med färdigmonterad LED strip, fästs enkelt på 
befintliga hyllkantsprofiler.  
Kontakta oss för mer info. info@LEDsystem.se  
 
 
Right Light Butik och köpcentra - OMS har samlat utvalda armaturer lämpliga för dessa miljöer. 
För nerladdning av produktkatalogen över belysning till butik och köpcentra, klicka på bilden eller 
kontakta oss för din personliga katalog. 
 

 
Belysning för klädbutiker, sportbutiker, apotek, köpcentra, 
juvelerarbutiker, välj något av kategorierna ovan.  
  

 
 
Kundanpassade LED strip lösningar för butik, hotell, restauranger och andra miljöer.  
 

LEDsystem Scandinavia erbjuder kundanpassade LED strip längder och alu profiler för att skapa 
attraktiva och spännande miljöer på hotell, i butiker och restauranger. Hör av dig hur du kan spara 
både tid och pengar på våra kundanpassade LED strip lösningar. Rätt längder från början gör att 
installationen går avsevärt mycket snabbare än om det behöver anpassas på plats. Se fler spännande 
referenser här. Vårt breda LED strip sortiment hittar du här. Finns i lager för omgående leverans.  
 
 
LEDsystem Scandinavia lagerför samtliga Verbatims LED ljuskällor för omgående leverans från vårt 
lager. 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.  
 

Park Inn by Radisson, Malmö         MS Amorella, Viking Line                    Hilton Stockholm                       Jospers Vin & Grill, Malm 

http://www.omslighting.com/rightlight/922/
mailto:info@LEDsystem.se
http://ledsystem.se/ledsystem-scandinavia-referensinstallationer
http://ledsystem.se/sites/all/files/pdf/Produktlista%20LED%20strip.pdf
http://www.omslighting.com/rightlight/915/
http://www.omslighting.com/rightlight/917/
http://www.omslighting.com/rightlight/843/
http://www.omslighting.com/rightlight/920/
http://www.omslighting.com/rightlight/822/presentation-and-retail-shop-shopping-mall


 
En äkta halogenersättare med modern LED teknik. 
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 

 
 

 
Besök LEDsystem på L+B i Frankfurt och våra leverantörer. Kontakta oss för gratis entrébiljett.  
OMS – Hall 4.2 F10 
Verbatim – Hall 4.2 F30 
Valopaa – Hall 5.0 C10 
Light + Building är världens största branschmässa. Med över 2300 utställare och med över 196 00 
besökare från hela världen.  
 
 
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! 
 

 

 

http://ledsystem.se/verbatim-52234
mailto:order@ledsystem.se
http://omssverige.se/
http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa
http://www.ledsystem.se/
http://omssverige.se/
http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa
http://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html

