
LEDprofes

AŽ 10 000 KČ ZDARMA
LED osvětlení kuchyně v hodnotě 

Tato nabídka platí pro zákazníky společnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., kteří odeberou materiál na hrubou 
stavbu rodinného domu. Platnost nabídky do 31. 12. 2019



Proč LED žárovky a svítidla?
ź Zanedbatelná spotřeba elektrické energie v porovnání jak s klasickými tak úspornými žárovkami
ź Extrémně vysoká životnost (cca 30-50.000 hodin), standardní žárovka cca 1.000 hodin
ź Nízká poruchovost
ź Nevadí časté spínání a vypínání
ź Vhodná prakticky do všech prostor
ź Okamžitý náběh, LED žárovky se rozsvítí ihned na 100% výkonu
ź Nízká provozní teplota, LED žárovky se jen velmi málo zahřívají a jsou proto bezpečné
ź LED žárovky obsahují velmi kvalitní LED čipy, které přemění přes 85% dodané energie na světlo
ź Vysoká svítivost
ź Možné zvolit barvu světla
ź Ekologické, nezatěžují životní prostředí tak jako například úsporné žárovky
ź Bezpečné – neobsahují nebezpečné látky například jedovatou rtuť na rozdíl od úsporných 

žárovek

LEDprofes

www.ledprofes.cz
www.prejdinaledky.czRozsvítíme byty, domy, kanceláře a průmyslové prostory
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Kontakt:
call centrum: +420 800 888 952, e-mail: info@lepdrofes.cz
www.ledprofes.cz, www.prejdinaledky.cz

Nebojte se úspor

za 25 W

LED 4 W>

LED 2 W>

LED 9 W>

LED 6,5 W>

LED 19 W>

LED 13 W>

za 40 W

za 60 W

za 75 W

za 100 W

za 150 W

BONUS při nákupu LED osvětlení od společnostii LEDprofes a. s.

•  2 000 Kč při nákupu nad 10 000 Kč s DPH
•  4 000 Kč při nákupu nad 20 000 Kč s DPH
•  6 000 Kč při nákupu nad 30 000 Kč s DPH
•  8 000 Kč při nákupu nad 40 000 Kč s DPH
•  10 000 Kč při nákupu nad 50 000 Kč s DPH 


