ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ

ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΚΡΙΒΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ;

Αντικαταστήστε ΣΗΜΕΡΑ το συμβατικό φωτισμό του Ξενοδοχείου σας
με ισοδύναμους λαμπτήρες και φωτιστικά LED με 100% χρηματοδότηση
μέσω του προγράμματος PAY AS YOU SAVE της GlobiLED

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η GlobiLED είναι η κορυφαία εταιρεία φωτισμού LED υψηλής τεχνολογίας που ειδικεύεται
στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή σωμάτων LED υψηλής τεχνολογίας στην
Ελλάδα και σε περισσότερες από 13 χώρες παγκοσμίως.
Με εμπειρία σε περισσότερα από 1700 έργα αναφοράς – μεταξύ των οποίων σε
περισσότερα από 200 ξενοδοχεία Πανελλαδικά – είναι η πλέον έγκυρη λύση για τους
ξενοδόχους της χώρας μας, με σκοπό την αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού στις
ξενοδοχειακές μονάδες, με ισοδύναμους λαμπτήρες και φωτιστικά LED.
Η GlobiLED παρουσιάζει ένα μοναδικό και καινοτόμο
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για Ξενοδοχεία: το PAY AS YOU SAVE.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ
Γνωρίζουμε σε βάθος το φωτισμό LED και τις εφαρμογές του. Παράγουμε φωτιστικά
LED υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευόμαστε σε μεγάλα projects με το δικό μας
αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό (αρχιτέκτονες φωτισμού, ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες).
Έχουμε τη γνώση πώς να επιτύχουμε το σωστό φωτιστικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης.
Αντικαθιστώντας το συμβατικό φωτισμό του ξενοδοχείου σας με φωτιστικά LED,
η GlobiLED εγγυάται:
1.
2.
3.
4.

Ίδιο χρωματισμό (ίδια Kelvin)
Ίδιο επίπεδο φωτεινότητας (ίδια Lux)
Ίδια φωτομετρία και φωτοδιάχυση (χωρίς σκιάσεις)
Ίδιο βαθμό χρωματικής απόδοσης (ίδιο CRI)

TO XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAY AS YOU SAVE ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
1. Με το πρόγραμμα PAY AS YOU SAVE, η GlobiLED αναλαμβάνει την προμήθεια και αντικατάσταση του ενεργοβόρου φωτισμού με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, με 100% χρηματοδότηση από την εταιρεία μας.
2. Η αντικατάσταση περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες του υπάρχοντος συμβατκού φωτισμού σε ένα
ξενοδοχείο, όπως: φωτισμό δωματίων, κοινόχρηστων χώρων, κήπων, πισίνας, εξωτερικών χώρων.
3. Η αποπληρωμή του έργου ανάθεσης γίνεται μέσω μηνιαίων δόσεων, όπου:

4 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ GlobiLED
1.
2.
3.
4.

Καταγραφή του υφιστάμενου συμβατικού φωτισμού με τις ώρες λειτουργίας ανά χώρο.
Υποβολή της τεχνοοικονομικής προσφοράς PAY AS YOU SAVE.
Υπογραφή της σχετικής σύμβασης PAY AS YOU SAVE (εφόσον γίνει αποδεκτή)
Υλοποίηση και παράδοση του έργου.

ΓΙΑΤΙ GLOBILED:
1.

LED υψηλής απόδοσης που φθάνει τα 120 lumen/watt. Αυτό σημαίνει έως 93% εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας ανάλογα με τον τύπο λαμπτήρα προς αντικατάσταση.

2.

Προηγμένο σύστημα ψύξης (heat sink) από 100% αλουμίνιο που εγγυάται την εξάλειψη δημιουργίας θερμότητας.

3.

Προσδόκιμο χρόνο ζωής της τάξης των 15 ετών (50.000 ώρες) με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση εξόδων
συντήρησης και ταχύτατη απόσβεση του κόστους.

4.

Υψηλής ποιότητας κατασκευής τροφοδοτικού με μεγάλη αντοχή σε διακύμανση τάσης (τάση λειτουργίας
μεταξύ 85-265V).

5.

Kαινοτόμοι οπτικοί φακοί (optics)

6.

Χρωματισμοί που κυμαίνονται από 2700-6500 Kelvin

7.

Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI έως και 95%

8.

Xαμηλή εκπομπή θερμότητας και μείωση του διοξειδίου του άνθρακα

9.

Πιστοποιητικά ROHS. CE, EN standards

10. 5 χρόνια εγγύηση

Επισκεφθείτε τον πρωτοποριακό Εκθεσιακό μας χώρο
στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 287, στον Άγιο Δημήτριο
και ενημερωθείτε για την εταιρεία μας και τα προϊόντα της.
Στην έκθεση μας θα βρείτε φωτιστικά και λαμπτήρες LED που καλύπτουν
όλες τις ανάγκες φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

