
Uw bestaande lichtarmaturen naar Led vervangen via de SROI

140L/W Flicker free
Drivers

  De zelfde 
uitstraling

Next generation led Light 

Light For Light
Heeft een uniek concept wij vervangen uw huidige verlichtingsarmaturen naar duurzame ledverlichting 
maar met behoud van het bestaande armaturen of omruilarmatuur. U heeft hetzelfde model armatuur met de 
nieuwste Led verlichting. Met een garantie van 10 Jaar op het complete armatuur.
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Made in 
Holland

Lage  inverstingings kosten 

Met 10 jaar  
 Garantie 

Duurzaam in       

Wij kunnen

               Kwadraat

     Uw 
installatie

doen 

Samenwerking met 
Sociale werklaatsen

    Subsidie 
mogelijkheid 

Het concept van Light for Light geeft u hiermee een duurzame oplossing voor een duurzame prijs alles word gedaan 
met een SROI (Social Return on Investment) Wij werken samen met sociale werkplaatsen om de bestaande 
armaturen geheel te demonteren en te reinigen. De nieuwe Led verlichtings modules worden door gecertificeerde 
medewerkers voorzien van onze ledverlichting. Tevens is er op onze Ledverlichting de EIA en KIA subsidie van 
toepassing.
wilt u ook sociaal en duurzaam ondernemen gebruik dan onze Led concept. 
Voor uw Kantoor, Schoolgebouw, Hotel, Ziekenhuis, h

Onder de noemer Duurzaamheid en Ciruclaire Economie word er gewerkt aan het inzamelen, gescheiden afvoeren 
en verwerken van afval en grondstoffen (hetgeen het milieu uiteraard al ten goede komt) in het algemeen beleid 
(MVO en Duurzaamheid) en het gebruik van led verlichting in het bedrijfsleven niet alleen door de overheid wordt 
gestimuleerd maar binnenkort zelfs wordt opgelegd.



Specifications

n  Lifespan L70 %: > 50.000 hours Modular 
design: 1 pair of light module For different 
frames fit all European ceiling grids
Glare free: UGR<18 
140lm/w with cover
More useful light,over 90%
Up to 65% energy savings
Direct replacement for 
T8-1x36W/1x58W; T5-1x39W/1x49W 
Aluminum passive cooling, TcLED<61°
C (Ta=25°C)
No UV production, environment friendly
Available for recessed or pendant model
Warranty : 10 years
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Models 

Light module  
Power 
Lumen production 
Color rendering  
voltage 
Beam angle 
Power factor 
Light Source LED 
Color temperature 
Standard  
Dimming 
Sensor

8W-12W-18W-24W
1120lm-1680lm-2700lm-3360lm 
Ra >80
AC 220 - 240 V / 50/60Hz
93 Deg
0.99
SMD2835 LED
3000 K - 4000 K - 5000 K - CCT 
560mm 890mm 1170mm 1470mm 
DALI or 0-10V- Bluetooth - Daylight sensor 
Microwave motion 
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