Bemutatkozás:

Szempontjaink:

A LEDvonal.hu a Megaweb Kft világítástechnikai üzletága 2014•
ben indult, amikor a LED-es technológia elérte a kereskedelmi
alkalmazhatósági szintet, mind megbízhatóság, mind a
•
beruházás megtérülési idejének szempontjából.

Minőség

Online értékesítésünk folyamatosan nő, és ezzel párhuzamosan •
számos sikeres projektben vettünk részt partnereinkkel
együttműködve. Ezek a megvalósult alkalmazások csapatunkat
nem csak büszkeséggel töltik el, hanem arra inspirálnak, hogy •
mindig a legjobb megoldást dolgozzuk ki.

Gyors megtérülés

Fenntarthatóság

Legjobb érték/ár arány

Amiben hiszünk:
#felvilágosítunk
Rengeteg munkánk van abban, hogy a legmegfelelőbb portfóliót állítsuk össze –
versenyképes árakon, de kompromisszumok nélkül. Ezt a tudásbázist nem magunknak
halmozzuk fel, hanem megosztjuk ügyfeleinkkel. Minden projekt más, és hajlandók vagyunk
az ügyféllel elmenni az utolsó méterig az optimális megoldás érdekében. Egy projekt
lebonyolítása során tanácsot adunk, szükség szerint helyszíni felmérést végzünk, ajánlatot
készítünk a lehetséges változatokkal és megtérülés kalkulációval, megbízható partnereink
segítségével világítástechnikai tervezést és a projekt teljes megvalósítását is vállaljuk.

#okosotthon
A LEDvonal piacvezető okos világítástechnikai megoldásokban. A folyamatos
innovációnak köszönhetően a számos vezérelhető, okos hálózatba köthető eszköz
található a portfóliónkban. Keresse a SMART kulcsszót portálunkon!

#zöldbentiskintis
Nemcsak arra törekszünk, hogy a LED-es technológia folyamatos fejlődésével
optimalizáljuk a fényhasznosítást, azaz a világítástechnikai eszközök hatékonyságát,
de nagy hangsúlyt helyezünk a fenntarthatóságra. Tevékenységünk minden
vonatkozásában jellemző a zöld technológiák alkalmazása, a környezet tudatosság:
az elavult fényforrások újrahasznosítástól az egész logisztikai folyamatunkig.
Nem véletlen tehát az sem, hogy legújabb jármű-beszerzésünknél egy teljesen
elektromos üzemű NISSAN e-NV200 típusú tehergépkocsit szereztünk be a Nissan
Gablinivel együttműködve.

Néhány beruházás, ahol a LEDvonal eszközeit alkalmazzák
Ormos Intézet:
Az egészségügyi intézetnek fontos volt – a jó minőségű fény mellett – az, hogy az érzékeny orvosi
műszereket ne zavarják a LED lámpák. Éppen ezért egy korábbi beszállító LED paneljeit cseréltük le
600x600-as és 18 Wattos LED paneljeinkre.
Radnóti Színház:
Az intézmény teljes LED-esítése olyan megbízható eszközökkel, amelyek üzembiztosak magas
igénybevétel mellett is. LED panelek mellett nagy mennyiségű LED fénycsövet szállítottunk.
Önkormányzatok, iskolák:
Nagy számú retrofit projektben vettünk részt a meglévő fénycsöves armatúrák fénycsöveinek LED-es
változatra illetve LED panelekre cserélésével illetve a köztéri- világítás korszerűsítésével.
Szentendrei Skanzen:
Az ügyfélnek fontos volt az egyenletes fény, illetve a restaurátor műhelybe olyan eszközök kellettek,
amelyeknek fehér fénye állítható (CCT).
A Miniszterelnöki Hivatal sajtó szobája:
LED paneljeink világítanak az olyan minőségi fényt igénylő helyeken is mint a MEH sajtószobája.
Hungaropharma / Strabag:
Két legnagyobb logisztikai csarnokának – több ezer nm-en, 7 m belmagassággal – csarnokvilágító LED
hasábokkal oldottuk meg.
Több logisztikai nagycsarnok:
Ezen alkalmazásra jellemző nagy belmagasságot a LED hasábok mellett, nagy fényerejű LED
fénycsövekkel, más esetekben csarnokvilágító LED harangokkal oldottuk meg.
Lipóti Pékségek:
Országszerte a hálózat boltjaiba, kivitelezőink kínálatunkból LED paneleket , LED szalagokat és azok
tápegységeit építik be folyamatosan.
GYSEV:
A vasúti társaság személyszállító kocsijain kizárólag a mi LED-es kijelzőinket használja utas-tájékoztatás
céljából.
Kiskereskedelmi üzletek:
Számos Reál, CBA és Rossmann üzlet használja a fent is említett LED-falainkat, de a boltok LEDesítésében is részt veszünk LED paneljeinkkel, illetve LED fénycsöveinkkel.
Olajág Otthonok:
és minden társintézményében a LEDvonal retrofit lámpai illetve 600x600-as LED paneljei adják a fényt.
Több ezer beszerelt lámpa és lámpatest működik több éve meghibásodás nélkül.
Honvédség – Stefánia Palota:
A teljes felújításnak és LED-esítésnek alávetett épületben speciális igény volt a dimmelhetőség –
méghozzá 0-10 bemeneten.
Miskolci Jégcsarnok:

A Jégcsarnok felújításakor ipari LED fényvetőink kerültek beszerelésre, illetve DMX vezérlés
lett kialakítva, amelyekkel a különbőző időzített fénybeállításokat teszik lehetővé a
mérkőzéseken.

Veres1 Színház:

Csoportterápia című darabjuk díszletéhez kerültek felhasználásra RGB LED szalagjaink, több
mint 100 méter.
Gödöllői Kastélypark:
A 2018-as év adventi időszakában kültéri RGB LED reflektoraink világították meg a Kastélyparkot.
Belvárosi Príma Pék:
Több Príma Pékségben, közte Gyöngyösön is sínes LED lámparendszerekkel, úgynevezett Track Light
lámpákkal oldottuk meg a világítást.
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ:
DMX vezérlésű nézőtér és színpadvilágítás kialakítása.
Racing Point (Alpine F1 Team) F1-es csapat:
F1-es versenyautók a KERETMENTES IP65-ös védettségű LED paneljeink fényében. A Box
megvilágítása DMX pultvezérléssel.
IBS Fürkész Iskola:
Tantermek megvilágítása Sunclean 120 x 30 cm-es UV-C LED panelekkel.
Synlab Magánvérvételi hely (Mammut II.)
Egyedi kialakítású LED profilokból álló LED lámpák kialakítása a VIP váróban és Sunclean fertőtlenítő
eszközök beszerelése a vérvételi helyiségekben.
Eda-Dent Fogászati rendelő:
60 x 60 cm-es Sunclean UV-C LED panelek beszerelése magánfogászati rendelőben és műtőben.

A fentiekben csak egy kis ízelítőt adtunk cégünk filozófiájáról és projektjeiről, abban a reményben,
hogy lehetőséget kapunk arra, hogy – küldetésünknek megfelelően – „felvilágosítsuk”.
Várjuk megkeresését az alábbi elérhetőségeken:

bekapcs@ledvonal.hu

06 -1 - 214 8775
1148 Budapest, Fogarasi út 43./A

www.ledvonal.hu

Forgalmazott márkáink

A forgalmazott márkák katalógusai ezen a linken érhetőek el:
https://www.ledvonal.hu/gyartoi-online-katalogusok

