Planos de Conversão Led

Os nossos Planos de conversão Led podem ser
dimensionados à medida das possiblidades de cada cliente
e as sua implementação pode ser faseada com um plano de
custos controlados
Temos um vasto
armaduradas.
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Efetuamos projetos de alteração e instalamos iluminação
LED.
Se não tem dinheiro disponível não precisa de se
preocupar por com as soluções de Renting Tecnológico da
Grenke pode começar a poupar e com o dinheiro que poupa
em energia pode pagar as mensalidades e amealhar algum
dinheiro.
Se pretende implementar iluminação LED não deixe de nos
consultar.
Comentários ou perguntas são benvindas.
* Campo obrigatório * indica que o campo é obrigatório
Nome:* Campo obrigatório
Email:* Campo obrigatório

Contacto Telefónico* Campo obrigatório
Assunto:
Assunto: Pedido de plano LED

Mensagem* Campo obrigatório
Descreva de forma resumida o tipo de iluminção que pretende
converter.

Morada:* Campo obrigatório
Rua/Código-Postal/Local

CAPTCHA Code:* Campo obrigatório

Enviar

Temos lampadas Led e soluções Led das melhores marcas
Oferecemos-lhe soluções led das marcas: Opple, Philips, Osram
ou V-Tac
A Mega 8 oferece aos seus clientes uma vasta gama de lâmpadas
Led e armaduras de alta eficiência e longa vida util, com
emisão de cores consistentes, traduzindo-se em reduções
consideráveis no consumo e nos custos de manutenção.
A avançada tecnologia LED das mais variadas marcas permite
poupar até 80% em comparação com as incandescentes, reduzindo
assim o gasto energético e as emisões de CO2. As lampadas e
focos produzem uma luz que poderá ter 3 tonalidades branco
quente, branco neutro ou branco frio com bons indices de

restituição de cor e algumas permitem a regulação da
intensidade (dimmable), permitindo aos utilizadores criar um
ambiente confortável, tanto para trabalho, como para relax. As
lãmpadas e focos ligam-se instantaneamento e não contêm os
elementos nocivos que se encontram nas lâmpadas fluorescentes
compactas.
Na Europa, a iluminação em casas e empresas ronda cerca de 20%
do consumo total da eletricidade. Com a conversão para
iluminação LED podemos contribuir para a redução do consumo de
energia e da pegada ecológica. As lâmpadas LED não contêm
materiais perigosos ao contrário das lâmpadas fluorescentes,
que contêm mercúrio.

