
Bäste samarbetspartner!  
 
 
I detta nyhetsbrev vill vi informera er om: 

 Succé med våra LED belysningar inom ridsport 

 Helt nytt LED strålkastarsortiment 

 Se vår helt nya Youtube film om vårt unika LED lysrör, installeras helt utan modifering i 
befintlig T8 armatur, även glimtändaren lämnas orörd 

 Verbatim B22 10W 820 lm, perfekt till lägenhetskorridorer, vindar, källare 

 2 dimbara nyheter från Verbatim GU10 7W med upp emot 390 lm, ersätter standard 50W 
halogen 

 Vi har förstärkt på säljsidan genom att anställa Kjell Aronsson, som fokuserar på 
Stockholm/Mälardalen. Tidigare har vi Magnus Lindén i Södra Sverige inkl Stockholm. 

 Vi har även en säljare i Finland sedan nov i år, Mikko Tuominen. Kontaktuppgifter till oss 
och våra säljare hittar ni via länken.  

 LEDsystem Scandinavia har öppet alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger 

 Alla produktnyheter liksom vårt kompletta sortiment hittar du genom länken. 

 Se våra senaste referenser via länken.    
 

 

LEDsystem Scandinavia har ett antal mycket intressanta produkter, som är mycket lämpliga att 
använda inom industri och fastighet, men här har vi valt att visa dem i en miljö inom ridsporten. 
Flyinge Kungsgård utanför Lund är riksbekant inom hästsporten och våra LED produkter sitter idag på 
ett flertal olika ställen. Bilderna intill visar Stora Ridhuset, där det installerades 78 st 150W dimbara 
LED industriarmaturer, som ger ett ljusflöde på 475 lux. Den högra bilden visar hur LED armaturen 
Saxtorp 24W 4000K används i deras stall. Ni är mycket välkomna att besöka Flyinge Kungsgård för 
närmare presentation av våra produkter. Vi har även ett inspirerande showroom i anslutning till 
Stora Ridhuset. Välkomna! 
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http://www.ledsystem.se/contact
http://www.ledsystem.se/sammanfattande-produktblad-%C3%B6ver-ledsystem-scandinavias-breda-sortiment
http://ledsystem.se/ledsystem-scandinavia-referensinstallationer


 
Helt nytt LED strålkastarsortiment. Effekter från 10W upp till 
120W.  
* Attraktiv och funktionell design.  
* Förbättrad ljusreflektor för optimalt utnyttjande av tillförd 
effekt. 
* Kvalitets-dioder från amerikanska Bridgelux.  
* Mönstrat pansarglas för jämnare ljusspridning.  
* Kraftigare infästning av montagebygel, eliminerar vibrationer.  
* Kraftigare och effektivare kylflänsar för längre livslängd. 
* Finns som svart armaturfärg i standard, men även vit och 
mattgrå, som tillval.  
 

 
 

Premiärvisning av vår helt nya Youtube film om vårt unika 
LED lysrör, Lite Tube. Det installeras helt utan modifering i 
befintlig T8 armatur, även glimtändaren lämnas orörd.  
Fördelarna med Lite Tube från LEDsystem Scandinavia:  

 Spara upp emot 65% elförbrukning. 

 Säker installation, endast strömförande i en ände.  

 Kräver ingen modifiering av befintlig armatur. Låt 
glimtändaren vara kvar. 

 Avsedda för T8 armaturer med konventionellt drivdon.  

 Inget miljöbelastande kvicksilver. 

 Lång livslängd, T70 50 000 h 
 
 

 

 
 
 

 
Visste du att LEDsystem Scandinavia även kan erbjuda ett fullt sortiment av 
B22 socklar från Verbatim. Dessa är perfekta i allmänna utrymmen inom 
fastighet och industri. 
Denna Verbatim ljuskälla är en B22 10W, som levererar över 820 lm med 
färgtemp på 3000K. Finns i lager för omgående leverans.  

 
 

 
Verbatim lanserar två dimbara kraftfulla LED ljuskällor GU10 7W med 
standardmått för halogen. Båda ersätter standard 50W halogen 230V. Finns 
i lager för omgående leverans.  
E-nr 83 801 13, GU10 7W 2700K, 370 lm, 35 gr 
E-nr 83 801 14, GU10 7W 3000K, 390 lm, 35 gr 

http://www.youtube.com/watch?v=FNLH-BioyPE
http://www.youtube.com/watch?v=FNLH-BioyPE


 
           

           

Vi vill i detta nyhetsbrev tacka våra kunder och samarbetspartners för ett lysande 2012. Vi har 
öppet alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger för att kunna serva er med 
kundsupport och leveranser. 
 
Samtidigt vill vi passa på att önska er alla en riktigt  

 
 
 
 
 
 
 

Vi ser fram emot ett ännu ljusare 2013 tillsammans med er.  
 
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  

 
 
 
 

http://www.ledsystem.se/
http://www.ledsystem.se/

