
Bäste samarbetspartner! 
 
 
I detta nyhetsbrev vill vi informera er om vår nya produktserie Crystal Line. Det är det första riktiga 
dimbara alternativet till klara kronljus med attraktivt utseende.  
 
Söker du en klassisk klar ljuskälla, som är dimbar, så är våra Crystal Line den du letat efter. Mycket 
lämplig för tex kristallkronor, där man söker ett perfekt ljus och stilrena LED lampor. Dagens LED har 
ju ofta en stor elektronikdel i och omkring sockeln, som påverkar utseendet av lamporna. Vi kan nu 
presentera en ljuskälla med 230V AC LED-teknik, som är dimbar och har en väldigt smäcker design 
och utseende. Bifogar även större bild på klart E14 kronljus, där ni ser det smäckra utseendet.   
 
Sortimentet kommer omfatta främst E14 kron och E14 kron med böjt topp, men även modeller som 
E27 stort klot och E14 litet klot. Alla finns i klart och frostat utförande.    
 
Crystal Line E14 Kron 2W, klar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletta serien med Crystal Line LED ljuskällor.  
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Summering av de produktnyheter vi visade på easyFairs ELMÄSSA i februari med tillhörande 
samlingsbild:  

 Crystal Line - kanske marknadens vackraste dimbara kronljus, med 230V AC LED försvinner 
mycket av den elektronikförsedda och klumpiga sockeln, passar de finaste kristallkronor med 
sitt smäckra utförande. 

 Lite Tube - Sveriges första LED lysrör, som kan installeras direkt i en befintlig armatur utan att 
förändra den (behåll även glimtändaren), avsett för T8-armaturer med konventionellt don. 

 Flackarp - robust plafondserie med rörelsesensor för ytterligare energibesparing, IP44. 
Gedigen pulverlackad armatur.  

 Saxtorp - rejäl LED armatur med IP65-klassning, lämplig för gångstråk, parkeringshus, 
trapphus, både inne och ute, finns med dubbla rörelsesensorer för optimal energianvändning 
som tillval. 

 Downlights - en komplett dimbar downlightserie med vår unika, näst intill bländfria 
linsteknik, ger dig maximal prestanda och minimal bländning. 11W upp till 60W. Finns även 
med hög färgåtergivning Ra 93.  

 Track LED - prestandaserie för 3-fasskenor, alla försedda med COB teknik och med 
nyutvecklade armaturer med reflektorteknik för optimal ljusbild. 26W upp till 50W. Finns 
även med hög färgåtergivning Ra 93. 

 230V LED strip för enklare installationer, montera upp till 100 m utan skarvar med en enda 
matning på 230V, utan transformator då LED stripen är utrustad med lysdioder för 230V.  

 

 
 
LEDsystem Scandinavia visade också de nya produkterna i Verbatim Professional serien. Några av de 
intressanta nyheterna är: 

1. ny dimbar E27 9W, 440 lumen, E-nr 83 859 06 
2. en mycket efterlängtad kort dimbar GU10 6,5W, 230 lumen, E-nr 83 859 07  
3. en ljuskraftig MR16/GU5,3 på 7W med 450 lumen, E-nr 83 859 09 
4. dimbara PAR 30, 610 lumen och PAR 38, 820 lumen, E-nr 83 859 10 och 83 859 11 
5. en dimbar och ljusstark AR111, 16W, 610 lumen, E-nr 83 859 12 
 

Mer om våra nyheter hittar du på vår hemsida där du även hittar produktblad på dessa nyheter, 
www.LEDsystem.se  
 
Tack alla ni som besökte vår nyhetsfyllda monter på easyFairs ELMÄSSA i Malmö 8-9 feb. Gensvaret 
från besökarna var mycket positivt, vilket visar att vårt breda sortiment matchar kundernas 
förväntningar på kvalitets-LED. Samtliga produkter vi visade hittar ni på vår hemsida 
http://www.LEDsystem.se/.  
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