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

 Besök OMS Lighting Tour 13-24 maj i Gbg, Mö, Sthlm 

 Besök vår nya hemsida unik för OMS Lighting, www.omssverige.se  

 Elfack-specialpriser Verbatim Professional, GU10 4W DIMBAR 2850K 100 LM, E-nr 83 842 
57 

 Lansering av nya Verbatim LED ljuskällor, GU10 7W och MR16/GU5.3 7W 

 Nytt produktblad för Verbatim Professional och 2013-års prislista  

 Superkampanj på infälld kontorsarmatur 600x600, kontorsarmatur LED FREYN DIF 44W,  

 Valopaa produktnyheter och senaste katalogen 

 Lansering av ny IK10 vandalsäker plafond 

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

 Trevligt Valborgsfirande! 
 
LEDsystem Scandinavia har nöjet att bjuda in er till OMS Lighting och European Lighting Tour under 2 
veckor i maj. Boka in er redan idag på en av våra presentationer. Antalet platser är begränsade och 
det är först till kvarn, som gäller.  
Vi kommer ha en fullmatad demolastbil med de senaste nyheterna inom belysning med fokus på LED 
och design. Välj tid och plats som passar er bäst. Anmäl dig redan idag till joacim@ledsystem.se   
 

Göteborg, utanför Elfacks entré 8 
14-15 maj kör vi 1,5 h 
produktpresentation 9.00-10.30 
och 12.00-13.30. OBS! Viktigt att 
boka för att garantera plats. 
Fika/hamburgare serveras.  
13, 16 och 17 maj så har vi Öppet 
hus i demolastbilen 
 
 
 

Malmö, Park Inn by Radisson, Västra Hamnen 
20-21 maj kör vi produktpresentation 9.00-10.30 och 12.00-13.30. OBS! Viktigt att boka för att 
garantera plats. Fika/hamburgare serveras.  
På eftermiddagar efter 14.00 kör vi Öppet Hus.  
 
Stockholm, Skistar Hammarbybacken, Hammarby Fabriksväg 111 (alldeles bakom Park Inn i 
Hammarby Sjöstad) 
23-24 maj kör vi produktpresentation 9.00-10.30 och 12.00-13.30. OBS! Viktigt att boka för att 
garantera plats. Fika/hamburgare serveras.  
På eftermiddagar efter 14.00 kör vi Öppet Hus. 
 
 

Nyhetsbrev 2013-04-29 

http://www.omssverige.se/
http://www.omslighting.com/products/H3X00LY1JTQ7000/freyn-dif---led-3150lm830-1x44w-led-driver--ral-9003


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.  
 
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.  
 
OMS Lighting har 3 produktserier: Elite, Advanced och Unolux. Läs mer om OMS Lighting på 
www.omssverige.se.  
 
 
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 
 
 

Elfack-specialpriser Verbatim. Passa på att köpa Verbatim LED ljuskällor till 
kampanjpris. Beställs direkt via order@ledsystem.se 
Vi har 1000 st ljuskällor av respektive sort så först till kvarn gäller. Finns i 
lager för omgående leverans.  

 
 
 
Verbatim LED Classic A E27 7,3W 3000K 480 lm 
 
 
 
 
 
 
 
Verbatim LED Classic A E27 10W 3000K 820 lm, E-nr 86 801 22 
 
 
 
 

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


 
 
Verbatim LED, GU10 4W DIMBAR 2850K 100 LM, E-nr 83 842 57  
 
 
 
 

 
Lansering av nya Verbatim LED ljuskällor, GU10 7W och MR16/GU5.3 7W 
Verbatim lanserar ett fullsortiment av dimbara prestanda GU10 och MR16/GU5,3 med upp till 430 
lumen. Alla med Verbatims patenterade temperaturskydd, som släcker ner ljuskällan vid för hög 
värme, för att säkerställa livslängden.  
Hela serien omfattar flera färgtemperaturer, 2700K, 3000K o 4000K för att garantera dig rätt produkt 
vid rätt tillfälle. Samtliga är försedda med E-nummer för enklare beställning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt produktblad för Verbatim Professional och 2013-års prislista. Aktuell prislista får du enklast 
genom att maila info@LEDsystem.se  
 
 
 

mailto:info@LEDsystem.se


 
Superkampanj på infälld 
kontorsarmatur LED 
FREYN DIF 44W,  
* LED armatur 44W med 
mjukt ljussken 
* Ersätter en armatur med 
4x24W 
* 3000K ger 3150 lm 
* Komplett med LED driver 
* Monteras i undertak 
600x600 mm modul 
* L70 50 000 timmar, IP20, 
Ra >80 
* Dimension 595x595 mm, 
höjd 41 mm, vikt 4,2 kg 

* Tillverkade i EU, 5-års garanti 
* Stomme i vitlackerad stålplåt RAL 9003, Alu reflektor, diffusor i microprismatisk PMMA 
* DALI styrning eller 1-10V styrning mot tillägg 
 
 
Valopaa produktnyheter  
 
Nyhet: LED pollare från Valopaa, Valo T, VP8110.  

 
 
Infälld LED armatur, avsedd för bensinstationer, kan förses med intelligent närvaro/ljusstyrning. 

 
 
Lansering av ny IK10 vandalsäker plafond, passa på att se den på Elfack.  
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Besök oss på Elfack 13-17 maj i Gbg. Vi satsar stort och ni hittar oss på 3 ställen:  

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

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

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

 
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://www.elfack.com/
http://ledsystem.se/european-lighting-tour-2013
http://www.ledsystem.se/
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http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa

