
ŚWIATŁO LED 
IDEALNE DLA HAL I MAGAZYNÓW



DOBRE OŚWIETLENIE
TO PODSTAWA EFEKTYWNEJ PRACY



WTRYSKOWNIA SPLAST KROSNO

ŚWIATŁO LED – OPTYMALNY  WYBÓR DO HAL

Wybór oświetlenia LED to najbardziej ekonomiczny sposób na iluminację dużych przestrzeni, zwłaszcza 
takich, które pracują 24 godziny na dobę. Oprawy LED są naturalnym rozwiąznaniem dla magazynów 
spedycyjnych czy hal produkcyjnych.

• pobierają nawet dwukrotnie mniej energii aby wyemitować taką samą ilość światła w porównaniu do 
tradycyjnego oświetlenia. 

• nie wymagają wymian źródeł światła, które generują regularne koszty, zwłaszcza w wysokich obiektach, 
gdzie każda spalona żarówka to konieczność stosowania rusztowań czy wysięgników. Diody LED 
pracują bez zmiany jakości światła nawet przez kilkanaście lat. 

• z łatwością można zastosować je w systemach sterowania regulujących ilość światła w zależności od 
wykrytego ruchu, wskazań luksomierzy, czy godziny i pory roku.



WTRYSKOWNIA SPLAST KROSNO

TRANS SPEDITION TARGOWISKO

HSK LEDY – DOSTARCZAMY OŚWIETLENIE LED OD LAT

Od dekady pracujemy z projektantami, wykonawcami i właścicielami hal przemysłowych, magazy-
nowych i sportowych. Rozumiemy potrzeby rynku i dostarczamy systemy oświetlenia skrojone na 
miarę dla każdego klienta.

• Obniżamy ilość energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie hal dzięki najwyższej efektyw-
ności energetycznej naszych diod oraz inteligentnym systemom sterowania oświetleniem.

• Oferujemy oprawy do każdego typu konstrukcji (np. sklepienia wrażliwe na obciążenia) 
i dostosowane do specyfiki pracy w danej hali (np. wysokie temperatury, opary chemiczne, 
zapylenie)

• Nasz dział projektowania tworzy rozwiązania oświetleniowe zgodne z wytycznymi norm oraz 
dostosowanie do specyfiki obiektu i wymagań technicznych.

• Gwarantujemy wieloletnią bezserwisową pracę oświetlenia.

• Zakład produkcyjny i laboratorium usytuowane w Krakowie pozwalają na elastyczne i termi-
nowe podejście do potrzeb klienta



TRANS SPEDITION TARGOWISKO KRAKÓW ARENA – OŚWIETLENIE TECHNICZNE
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Pewna jakość i wieloletnie gwarancje

Oświetlenie LED dostarczone przez zaufanego polskiego producenta to 100% pewności, że świątynia 
będzie przez lata oświetlona tak samo dobrze. Wysoka jakość produktów i dostęp do serwisu na 
miejscu gwarantują, że przez wiele lat od instalacji światło będzie ozdobą przestrzeni kościoła.

HSK LEDY – doświadczenie i precyzja

Od 2010 r. produkujemy w centrum produkcyjno-badawczym w Krakowie oświetlenie LED o 
najwyższej jakości do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i prze mysłowych. Zapewniamy 
najwyższą jakość i efektywność oraz wieloletnie gwarancje.

Od pojedynczych opraw doświetlających po kompleksowe projekty

Bez względu na to, czy świątynia wymaga doświetlenia punktowego czy kompleksowej modernizacji 
oświetlenia, warto zaufać fachowcom. Konsultujemy, wykonujemy projekty i weryfikujemy, 
czy oświetlenie będzie nie tylko estetyczne, ale także zgodne z normami, bezpieczne i w pełni 
komfortowe dla użytkowników. Także tam, gdzie pojawiają się specjalne wymagania konserwatorskie, 
HSK LEDY oferuje kompleksowe rozwiązania oświetleniowe w technologii LED.


