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Graag voldoen wij aan uw verzoek om meer informatie over de voordelen van LED verlichting
en de toepassingen.
LED is een lichtend voorbeeld.
Nog nooit is er zo'n positieve omslag in elektriciteitgebruik geweest als bij de introductie van
LED verlichting. Riep bij de start de LED verlichting nog wat weerstand op, nu is deze
verlichting uitgegroeid tot een niet meer weg te denken lichtbron. De toepasbaarheid blijkt de
verwachtingen te overtreffen. De oude gloeilamp is al helemaal taboe en TL verlichting is een
gepasseerd station. IJsselstijn Elektrotechniek is vanaf het begin meegegroeid met de ontwikkelingen van LED. Graag willen wij u van onze expertise, de keuze die wij u kunnen bieden en
een uitdagende prijsstelling laten profiteren. Mocht u tot nu toe nog niet helemaal van LED
verlichting overtuigd zijn, dan kan de volgende informatie u waarschijnlijk een stuk op weg helpen.
Hoeveel werd en wordt er aan elektriciteit uitgegeven?
Om u een idee te geven; Een gemiddelde winkel van ca. 300 mtr.2 besteedt zo'n €1500,- per jaar aan elektriciteit. Dat kan oplopen bij winkels met extra aanlichting en spots tot zo'n € 6000,-. Bijna 44% van de
kosten van een doorsnee winkel gaat op aan verlichting. Als de oude
lichtbronnen vervangen worden door LED verlichting zou dat een besparing tot 65% opleveren.
Dit is een voorbeeld van elektriciteitsverbruik bij winkels. U kunt zich voorstellen dat de kosten
en de besparingsmogelijkheden bij overige panden en gebouwen in dezelfde lijn liggen.
Er is geen gebouw of woning waar LED verlichting niet toepasbaar is.
Voor elk type gebouw kan LED verlichting zowel verbetering en kostenbesparing betekenen.
Misschien heeft u er niet eerder bij stilgestaan, vandaar een opsomming waar LED een
uitkomst kan bieden:
 Kantoren en dan ook voor alle ruimtes.
 Productiebedrijven, garagebedrijven, logistieke ruimtes.
 Hotels en vergaderlocaties en toonzalen.
 Bij alle vormen van binnensport.
 Parkeergarages.
 Vele vormen van buitenverlichting en beveiliging.
LED verlichting heeft inmiddels een ander prijskaartje dan bij de introductie en wij kunnen door
onze contracten deze besparende verlichting extra interessant aanbieden. LED verlichting
heeft een relatief snelle terugverdientijd. U profiteert al direct na de eerste montage. Bovendien
kunnen wij afspraken maken over een investering over meerdere jaren. Wilt u weten of u ook
aan LED toe bent? Gaat u dan even naar onze website en download de LED check. Na
deze eenvoudige en doeltreffende check weet u de conclusie meteen.

