OŚWIETLENIE LED
IDEALNE DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH

SALON SAMOCHODOWY
MUSI BYĆ WIDOCZNY.

DOBRE OŚWIETLENIE MOŻE ZDZIAŁAĆ CUDA.
Wiemy, że w branży samochodowej panuje ostra konkurencja. Twój salon musi więc przyciągać
spojrzenia klientów. Przecież wybór samochodu zaczyna się od oczu, a dobrze dobrane światło
wyeksponuje to, co w pojazdach najlepsze.
Wiemy też, że w branży samochodowej nie chodzi tylko o ilość światła. Każda marka ma
szczegółowe wymagania wobec swoich dealerów, a każdy budynek wymaga innych rozwiązań.
Jakość światła, jego temperatura barwowa i współczynnik oddawania barw decydują o tym, jak
się czujemy i czy poprawnie postrzegamy barwy
Oświetlenie salonu samochodowego to zadanie dla ekspertów z HSK LEDY.

ZNAMY SIĘ NA OŚWIETLENIU TAK, JAK TY NA
SAMOCHODACH.
•

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w oświetlaniu salonów samochodowych światowych
marek – zaufali nam dealerzy marek Volkswagen, Mercedes-Benz AMG, Ferrari.

•

Nasz dział projektowania oświetlenia tworzy rozwiązania oświetleniowe zgodne z wymaganiami marki i dostosowanie do specyfiki budynku oraz wymagań architektów.

•

Oferujemy szeroką gamę produktów najwyższej jakości i możliwość wytworzenia nietypowych opraw LED w krótkich seriach dzięki działowi projektowania elektroniki i zakładowi
produkcyjnemu w Krakowie.

•

Obniżamy ilość energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie salonów przy zwiększeniu ilości
światła w salonie dzięki najwyższej efektywności energetycznej naszych diod oraz inteligentnym systemom sterowania oświetleniem.

•

Realizujemy ekspresowe, kompleksowe wymiany oświetlenia (overnight, weekend), dzięki
czemu ma potrzeby zamykania salonu na dłuższy okres.

HSK LEDY. MAMY ŚWIATŁO DLA CIEBIE.
Od 2010 r. produkujemy oświetlenie LED do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i przemysłowych o najwyższej jakości w centrum produkcyjno-badawczym w Krakowie
Najwyższa wydajność
Stosujemy selekcjonowane diody LED wiodących producentów, dzięki temu oprawy HSK LEDY
charakteryzują się wysoką wydajnością i energooszczędnością, a nasze flagowe produkty osiagają
najwyższą na rynku efektywność energetyczną przekraczającą 120 lumenów z wata.
Stabilna jakość i rzetelna informacja o parametrach
Kompletne laboratorium fotometryczne HSK LEDY prowadzi bieżące pomiary parametrów wyrobów na każdym etapie produkcji. Dane w naszych materiałach informacyjnych są rzetelne i jednoznaczne. Dostarczamy oświetlenie o stabilnej temperaturze barwowej, charakteryzujące się
wysokim współczynnikiem oddawania barw Ra niezbędnym do prawidłowej oceny koloru.
Gwarancja wieloletniej eksploatacji
Wymiana oświetlenia na LED wysokiej jakości to inwestycja na dekady. Żywotność diod w naszych oprawach to 50 000 godzin, co oznacza wieloletnią eksploatację opraw bez wymiany
źródeł światła.
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