
Bäste samarbetspartner!  
 
I detta nyhetsbrev vill vi informera er om 

 Pressrelease: LEDsystem Scandinavia är distributör av OMS Lighting i Sverige  

 Besök OMS Lighting Tour 13-24 maj 

 Välkommen att besöka OMS Lightings Virtuella Showroom redan nu 

 Se utvalda armaturer från OMS Lighting  

 Elfack 13-17 maj, besök våra 3 montrar på Elfack 

 Superkampanj I förlängd - infälld kontorsarmatur 4x14W 

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

 GLAD PÅSK 
 
 

Pressrelease LEDsystem Scandinavia är distributör av OMS Lighting i Sverige  
Med vår nya europeiska samarbetspartner OMS Lighting kan vi erbjuda en stor bredd av 
kvalitetsarmaturer med LED-teknik och 5-års garanti samt en stor variation av traditionell belysning. 
OMS Lighting grundades 1995 och har idag drygt 1000 anställda med tillverkning i en av Europas 
största tillverkningsenheter för belysning. Sortimentet omfattar över 6000 produkter. Läs mer på 
länken i bilden.  
 
OMS Lighting kännetecknas av:  

 Innovativa och marknadsledande belysningslösningar, som tex Tuneable White 

 Effektiva och snabba produktionsflöden 

 Flexibla, kundanpassade belysningslösningar 

 Generösa garantier, 5-år på LED-armaturer och 3-år på övriga armaturer 
 
OMS Lighting har 3 produktserier: Elite, Advanced och Unolux. 

 Elite – kännetecknas av marknadsledande armaturer med unik design och den senaste 
tekniken  

 Advanced – omfattar stor bredd av produkter och belysningslösningar med mervärden i 
ljusteknik och ljusstyrning 

 Unolux – produktportfölj med standardarmaturer och europeisk kvalitet till attraktiva priser   
 
Med OMS Lighting har vi möjlighet att leverera till allt från små och unika kundprojekt till riktigt 
stora belysningsprojekt så välkomna att kontakta oss för ditt projekt.  
 
 

Nyhetsbrev 2013-03-28 

http://www.omslighting.com/


Besök OMS Lighting Tour 13-24 maj och 
LEDsystem Scandinavia 
Välkommen att lära dig mer om OMS 
Lighting och produkterna när OMS stora 
demotrailer passerar på 3 orter i Sverige.  
Det kommer vara en kombination av 
bokade produktpresentationer för olika 
målgrupper och Öppet Hus. Program och 
inbjudningar kommer i början av april.  

 

 13-17 maj kommer vi stå utanför entré 8 under Elfack, Göteborg   

 20-21 maj är vi i Malmö, Park Inn by Radisson, Västra Hamnen 

 23-24 maj är vi i Stockholm, plats meddelas senare 

Vill du anmäla ditt intresse redan nu så maila info@ledsystem.se. För mer information, klicka på 
demotrailern.  
 

 

Välkommen att besöka OMS Lightings Virtuella 
Showroom  
Få en unik visuell upplevelse från en interaktiv 
rundtur bland OMS belysningslösningar.  
Användarvänlig guide för att enkelt ta del av 
sortimentet. Du kan även styra armaturerna.  
Fungerar för PC, surfplatta och smartphones. Länk 
finns i bilden.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Se utvalda armaturer från OMS Lighting  
Vi har samlat utvalda produkter från OMS Lighting  
i en samlingsbroschyr. Länk finns i bilden.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.parkinn.se/hotel-malmo
mailto:info@ledsystem.se
http://www.youtube.com/watch?v=XTYGB4NkJps&feature=youtu.be
http://www.omslighting.com/data/showroom/?utm_source=email&utm_medium=news&utm_content=crm&utm_campaign=showroom&utm_param0=B1&utm_param1=AZ&utm_param2=showroom&utm_param3=c&utm_param4=en&uid=1415
http://www.ledsystem.se/sites/all/files/pdf/OMS Selected Products, LEDsystem 2013.pdf


Välkommen att besöka oss på Elfack 13-17 maj, Göteborg 
Vi kommer finnas i 3 montrar:  
 

 F01:82 – senaste nyheterna från OMS Lighting och 
              Verbatim LED retrofit 

 G00-40 – senaste nyheterna av krävande 
              utomhusbelysning från finska Valopaa 

 Vid entré 8 – se ett stort urval av armaturer från OMS 
Lighting i deras stora demotrailer 

 
 
 
Passa på att ta bussen direkt till Elfack. Boka din gratisresa via länk.  
 

 
 

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 

    * Tillval: sladdställ och T5 lysrör (Osram eller Philips) 
 
 

 
 
Superkampanj på RELAX ECO Basic, 
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 
 
 
 

 
 
 

http://www.ledsystem.se/
http://www.omslighting.com/
http://www.elfack.com/


 
 
 

LEDsystem Scandinavia önskar en riktigt GLAD PÅSK! 

 
 
 
 
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/

