Full service huurkoop / operationele LED-lease
Helder mooi licht in uw bedrijf tegen minder dan de helft van uw normale energiekosten. Daglichtverlichting
met hoge Lumen per Watt, ook zeer geschikt voor hogere ruimtes. En geen investering of risico’s. Dat is
mogelijk met ons zorgeloos full service huurkoop / operational lease concept, waarbij de verlichting na 5
jaar wel uw eigendom is en de besparing meer dan 20 jaar kan doorlopen.
Wij zijn trots op de kwaliteit van onze LED-tubes en geloven in de duurzaamheid van ons product. Het
testrapport van onderzoeksbureau OliNo toont dit ook onomstotelijk aan. Het rapport is via onze site in te zien.

Productinformatie
120 cm LED-tube
Vervanger van
TL- buis 36 W(+10W ballast)
Wattage / lichtopbrengst in lumen 12 / 1920 = 74 % besparing
18 / 2880 = 60 % besparing
25 / 3250 = 46 % besparing
Kleurtemperatuur
3000- 4500-5500-6200 Kelvin
Minimale Levensduur
50.000 branduren

150 cm LED-tube
TL buis 58 W(+10W ballast)
16 / 2560 = 76 % besparing
25 / 4000= 58 % besparing
3000-4500- 5500-6200 Kelvin
50.000 branduren

Wij dragen uw risico
Wij bieden full service huurkoop: u heeft 5 jaar de garantie van helder licht zonder investering, maar wel de
besparing. Direct na het plaatsen van de LED-tube begint uw voordeel: uw besparing is meestal groter dan
de kosten van de huur!! En mocht ons product toch problemen geven, leveren wij uiteraard een nieuwe.

Even samengevat: wat bieden wij?
- LED-tubes met helder, maar vooral VEEL licht tot 160 Lumen per Watt
- duurzaamheid: onze LED-tubes hebben meer dan 50.000 branduren
- geschikte kleur: 3000-4500-5500-6200 K
- direct besparen
- geen eigen investering
- geen risico.
Een maatwerk advies en een nauwkeurige berekening van uw besparing dient als basis voor een
samenwerking.

Wilt u weten wat uw besparing wordt? In slechts 5 minuten berekenen wij het voor u!!
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