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Naše delo

Delamo strukturirano in premišljeno: sestanek, popis del in želja,
predlagane rešitve, svetlobni izračuni, izvedba del, montaža ...

Izdelava projektov osvetlitve

Preden se lotimo projektov in dejanske izdelave svetil je potrebno
izračunati, kako močno osvetlitev potrebujemo in kako morajo biti
svetila nameščena, da služijo svojemu namenu.
S pomočjo programske opreme lahko pridemo do natančnih izračunov
in zagotovimo optimalno postavitev svetil v prostoru in okolici objekta.

Naša glavna področja delovanja

LED svetila, LED profili, LED trakovi, LED zasloni in izdelava projektov osvetlitve.

Notranja in zunanja LED svetila

Kuhinje, dnevne sobe, kopalnice, otroške sobe, stopnišča, garaže, delavnice,
pisarne, dovozi, vrtovi, zidna svetila, LED stebrički ...

Izvedba projektov in servis

V naši delavnici poskrbimo za nova naročila in opravljamo servis
ter podporo našim strankam.
V moderni in prostorni delavnici se dela natančno in premišljeno.

Reference

Zaupali so nam: Sportina, Simobil, Nogometna zveza SLovenije,
Lutkovno gledališče Ljubljana … ter mnogi drugi.
Pri svojem delu smo resni, natančni, držimo se dogovorjenih rokov.
Našim strankam poskušamo zagotoviti optimalne rešitve
na področju LED osvetlitve. Na podlagi izračunov o jakosti svetlobe
lahko predlagamo optimalne rešitve in s tem zmanjšamo stroške
in najdemo najboljše rešitve LED osvetlitve.

Zakaj LED?

Zakaj so LED svetila trenutno najboljša možna izbira: odličen izkoristek energije,
majhna poraba električne energije, dolga življenjska doba,
so ekološka, možna 100 % reciklaža, prižiganje in ugašanje ne vplivata
na življenjsko dobo, velika varnost, možnosti prilagoditve jakosti osvetlitve,
majhne izgube energije zaradi segrevanja …
LED tehnologija je zelo primerna za zunanjo uporabo, ker so
LED svetila izredno odporna na nizke in visoke temperature in
ostale ekstremne vremenske razmere (sneg, toča, žled …).

Novosti

V podjetju se trudimo, da skrbimo za novitete na področju LED tehnologije.
Z obiskom sejmov in izobraževanj skrbimo, da je naša strokovnost neoporečna.

