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

 Elfack 13-17 maj var en succé.  

 OMS European Lighting Tour Malmö, Linköping, Stockholm, se bilder.  

 Utvalda produktnyheter från OMS. Grafias med marknadsledande effektivitet på 123 
lm/W. Produktfamiljen Zipar.  

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

 Sommarkampanj på LED Track 20W 

 Sommarkampanj på utvalda LED downlight, traditionell downlight, LED panel, traditionell 
4x14W armatur 

 Vi har förstärkt på projektsäljsidan genom att anställa Jana Holicova. Jana kommer direkt 
från vår tillverkare OMS o kan hela deras breda produktprogram.  

 Vi har även förstärkt på ekonomi och inköp genom att anställa Teddie Leidholm. 
Kontaktuppgifter till oss hittar ni via länken.  

 Besök GRÖNA LUND i sommar och se hur LEDsystem och REXEL samarbetat med färgade 
LED-ljuskällor på Lustiga Huset.  

 Vi har öppet som vanligt hela sommaren. 
 
Succé för LEDsystem Scandinavia i våra 3 montrar på Elfack 13-17 maj i Gbg. Vi visade de senaste 
nyheterna från OMS Lighting både inne på mässan, men även utanför entré 8 i OMS imponerande 
demolastbil, Verbatim LED och Valopaa samt ett urval av övriga produkter.  
 

 
 
LEDsystem Scandinavia hade nöjet att bjuda in kunder och samarbetspartners till produktvisning av 
OMS Lightings breda sortiment.  Vi hade med oss en fullmatad demolastbil till våra hållplatser för 
European Lighting Tour. Se länk för flera bilder.  
  

Nyhetsbrev 2013-06-19 

http://www.ledsystem.se/contact
http://www.omslighting.com/news/1943/european-lighting-tour/european-lighting-tour-2013?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=ELT_2013_NEW
http://www.ledsystem.se/


 
 
LEDsystem Scandinavia är distributör av OMS Lighting i Sverige 

Med vår 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. Läs mer om OMS 
Lighting på www.omssverige.se.  
 
 
 
 

 
Produktnyheter från OMS - Grafias med marknadsledande 
effektivitet på 123 lm/W.  

 Upp emot 17 200 lumen 

 Effektivtet 123 lm/W 

 IP65 

 Kan ersätta upp till 250W metallhalogen 
 

 
 

 
 

http://www.omssverige.se/
http://www.omssverige.se/
http://www.omslighting.com/news/2372/press/press-releases/oms-launches-redesigned-grafias-luminaire-with-industry-leading-luminous-efficacy-values-of-123-lmw
http://www.omslighting.com/news/1943/european-lighting-tour/european-lighting-tour-2013?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=ELT_2013_NEW
http://omssverige.se/


Produktnyheter från OMS - Zipar, en hel 
produktfamilj till attraktiv prisbild.  

 Effektivitet 87 lm/W. 

 Minimal utformning ger smäcker armatur.  

 Färgtemperaturer 3000K och 4000K.  

 Finns som Track LED och takmonterad nu.  

 Infälld med fyra storlekar kommer inom 
             kort.  

 Ersätter upp emot 50W metallhalogen.  
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
Verbatim LED Classic A E27 10W 3000K 820 lm, ej dimbar, E-nr 86 801 22 
 
 
 
 

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

 
 
SOMMARKAMPANJ PÅ LED OCH TRADITIONELLA ARMATURER 
Beställs direkt via order@ledsystem.se 
 

 
LED Track armatur AIR ECO, 20W, 1450 lm, 3000K 

 Finns med 24 gr och 40 gr spridning 

 Välj mellan svart (standard), vit och grå armaturfärg 

 Inkl drivdon, L70 50 000 timmar, 5-års garanti 
 

http://www.omslighting.sk/products#segment=indoor-lighting/group=zipar/
mailto:order@ledsystem.se
mailto:order@ledsystem.se
http://omssverige.se/


LED Downlight Antares 15W, 700 lm, 
3000K 

 Matt alu reflektor 

 Håldiam 110 mm 

 Inkl LED driver, L70 25 000 
                  timmar 

http://www.unolux.sk/products/DFJ418O115Q7000/ux-downlight-antares-mat-ref-led-700lm827-
1x15w-led-driver--ral-9003#product=DFJ418O115Q7000/ 
 

Traditionell Downlight 201 

 Avsedd för kompaktlysrör (ingår ej).  

 Välj utförande för 1x18W, 1x26W, 2x18W eller 2x26W. 
Samma priser.  

 Håldiam 175, 205 och 240 mm, Inkl drivdon. 
http://www.unolux.sk/products/DG8401711882000/ux-

downlight-201211221-basic-polished-ref-fsq-g24q-1x18w-ecg-ral-9003#product=DG8401711882000/ 
 

 
LED Panel Gacrux ECO 600x600 mm, 49W, 4050 lm, 3000K 

 Opal eller microprismatisk diffusor 

 Inkl LED driver 

 L70 50 000 timmar, 5-års garanti 
http://www.unolux.sk/products/H3Z30MX1JUQ2000/ux-gacrux-eco-

opal-led-4050lm830-1x49w-led-driver-ral-9003#product=H3Z30MX1JUQ2000/ 
 
Traditionell Relax 4x14W infälld takarmatur 

 Opal eller microprismatisk diffusor 

 Inkl drivdon, exkl ljuskällor 
http://www.omslighting.com/products/RAU300221482000/relax-pv-
opalprisma-opal-fdh-g5-2x14w-ecg-ral-
9003#product=RAU3F0241482000/ 

 
Beställs direkt via order@ledsystem.se 
 
 
Besök GRÖNA LUND i sommar och se hur LEDsystem och REXEL samarbetat med färgade Crystal 
Line LED-ljuskällor på Lustiga Huset.  
 
Öppettider under sommaren 
För att kunna erbjuda samma höga servicenivå och snabba leveranser åt våra kunder har LEDsystem 
Scandinavia öppet som vanligt under hela sommaren med både kundtjänst för teknikfrågor och 
utleveranser. 
 
 
 

http://www.unolux.sk/products/DFJ418O115Q7000/ux-downlight-antares-mat-ref-led-700lm827-1x15w-led-driver--ral-9003#product=DFJ418O115Q7000/
http://www.unolux.sk/products/DFJ418O115Q7000/ux-downlight-antares-mat-ref-led-700lm827-1x15w-led-driver--ral-9003#product=DFJ418O115Q7000/
http://www.unolux.sk/products/DG8401711882000/ux-downlight-201211221-basic-polished-ref-fsq-g24q-1x18w-ecg-ral-9003#product=DG8401711882000/
http://www.unolux.sk/products/DG8401711882000/ux-downlight-201211221-basic-polished-ref-fsq-g24q-1x18w-ecg-ral-9003#product=DG8401711882000/
http://www.unolux.sk/products/H3Z30MX1JUQ2000/ux-gacrux-eco-opal-led-4050lm830-1x49w-led-driver-ral-9003#product=H3Z30MX1JUQ2000/
http://www.unolux.sk/products/H3Z30MX1JUQ2000/ux-gacrux-eco-opal-led-4050lm830-1x49w-led-driver-ral-9003#product=H3Z30MX1JUQ2000/
http://www.omslighting.com/products/RAU300221482000/relax-pv-opalprisma-opal-fdh-g5-2x14w-ecg-ral-9003#product=RAU3F0241482000/
http://www.omslighting.com/products/RAU300221482000/relax-pv-opalprisma-opal-fdh-g5-2x14w-ecg-ral-9003#product=RAU3F0241482000/
http://www.omslighting.com/products/RAU300221482000/relax-pv-opalprisma-opal-fdh-g5-2x14w-ecg-ral-9003#product=RAU3F0241482000/
mailto:order@ledsystem.se


 
 
 
LEDsystem Scandinavia vill passa på att önska våra kunder och  
samarbetspartners en riktigt bra midsommarhelg och härlig sommar! 
 
 
 
 
 
 

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.ledsystem.se/
http://omssverige.se/
http://ledsystem.se/verbatim
http://www.ledsystem.se/valopaa

