Led +

Led +
Nejjasnější
světlo na trhu
Exklusivní Blachere Illumination
Zvažováním praktického využití v jejich inovativních návrzích naše oddělení výzkumu a vývoje vymyslelo
všechny nové LED+ ve statických i pomalých edicích, aby vaše projekty ožily!
Naše nová a exkluzivní LED řada je výsledkem dlouhodobé spolupráce s Nichia®,světovou jedničkou v oblasti
LED.
Podívejte se na celou řadu
LED+ girlandy, rampouchy a záclonová světla.
S Octoplus® mohou být spojeny pomocí příslušenství Blachère.
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VÍCE SVĚTLA
Návrh je optimalizován a zaregistrován
na podporu světelné účinnosti

2 ROKY ZÁRUKA

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Tepelný rozklad je maximalizován pro
delší životnost LED.

UNIVERZÁLNÍ BARVA
Ložisko fosforu je kontrolováno pro
jednotný světelný efekt.

Udržitelnost
Náš závazek chránit planetu není jen něco, o čem mluvíme, je to v naší DNA už přes 10 let.
Bylo tedy přirozené, že stejný ekologický přístup používáme i pro naše klienty, když pro ně vytváříme nová řešení. Vzhledem k
tomu, že jsme byli první, kdo z LED udělal normu, nyní díky našemu vynálezu BIOPRINT děláme revoluci v konstrukčním designu
našich iluminací. S BIOPRINT, recyklovatelným a biologicky rozložitelným materiálem, který pochází z cukrové třtiny, můžeme z 2D
dekorací odstranit přes 80 % hliníku.
Máme také svůj stromek NORDIKA, který vypadá přesně jako skutečný vánoční stromek, ale vyhýbá se odles ňování a ORCHESTRA:
aplikace, která umožňuje chytré, optimalizované osvětlení a řízení elektřiny.
Zdravý rozum a soucit jsou také základem toho, jak se chováme jako podnik, neboť usilujeme o významné a udržitelné snížení naší
uhlíkové stopy.
V této oblasti podnikáme kroky, včetně toho, že naše komunikační nástroje jsou pokud možno bezpapírové, recyklujeme náš
odpad, vyrábíme zelenou energii na naší větrné farmě, instalujeme solární panely a nahrazujeme naši flotilu hybridními vozidly.
Jsme také zapojeni do procesu získávání certifikace ISO 14001.
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