
ŚWIATŁO LED 
NAJLEPSZY WYBÓR DLA MEDYCYNY



OŚWIETLENIE LED TWORZY KOMFORT PRACY

Biura, gabinety i pracownie, to miejsca, gdzie komfort wzrokowy i dobre parametry oświetlenia odgrywają 
kluczową rolę. Tworząc przestrzeń biurową należy brać pod uwagę potrzeby przyszłych pracowników, 
wymagania wynikające z norm oświetleniowych oraz estetykę opraw odpowiadającą charakterowi 
i prestiżowi firmy. 

Dobre oświetlenie miejsca pracy to:
• odpowiednie natężenia na biurkach, stołach i w ciągach komunikacyjnych
• niskie współczynniki olśnienia UGR
• przyjazna dla oka barwa światła (temperatura barwowa)
• wysoki współczynnik oddawania barw Ra
• stabilne światło bez migotania

Biuro musi dobrze wyglądać. Oprawy LED to nieograniczone możliwości dla architektów i projektantów 
wnętrz. Oświetlenie Twojego biura to zadanie dla ekspertów z HSK LEDY.



DOBRE OŚWIETLENIE TO GWARANCJA OSZCZĘDNOŚCI
• Obniżamy ilość energii elektrycznej zachowując natężenia wynikające z norm dzięki najwyższej efektyw-

ności energetycznej naszych diod oraz inteligentnym systemom sterowania oświetleniem. 

• Posiadamy wieloletnie doświadczenie w oświetlaniu biur, urzędów, sal konferencyjnych, gabinetów i pra-
cowni. Nasz dział projektowania oświetlenia tworzy optymalne rozwiązania oświetleniowe zgodne z nor-
mami i dostosowanie do specyfiki budynku oraz wymagań architektów.

• Oferujemy szeroką gamę produktów najwyższej jakości i możliwość wytworzenia nietypowych opraw LED 
w krótkich seriach dzięki działowi projektowania elektroniki i zakładowi produkcyjnemu znajdującemu się 
w Krakowie. 

• Produkujemy dwufunkcyjne oprawy oświetleniowe z modułem awaryjnym dopuszczonym przez CNBOP, 
podnoszące estetykę sufitów i pozwalające na znaczne oszczędności na etapie instalacji oświetlenia.

SPRAWDŹ NAS. 
ZAMÓW PROJEKT OŚWIETLENIA Z KALKULACJĄ CZASU ZWROTU 
INWESTYCJI PISZĄC NA INFO@HSKLEDY.COM.PL



Od 2010 r. produkujemy oświetlenie LED do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i przemysłowych 
o najwyższej jakości w centrum produkcyjno-badawczym w Krakowie.

Najwyższa wydajność
Stosujemy selekcjonowane diody LED wiodących producentów, dzięki czemu nasze oprawy charakteryzuje  
energooszczędność i najwyższa wydajność: ich efektywność energetyczna przekracza 120 lumenów z wata.

Design światowej klasy
Oprawy naszej produkcji powstają dzięki współpracy zespołu doświadczonych inżynierów z projektantami 
z krakowskiego Triada Design Studio związanego z Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.

Stabilna jakość i rzetelna informacja o parametrach
Kompletne laboratorium fotometryczne HSK LEDY prowadzi bieżące pomiary parametrów wyrobów na 
każdym etapie produkcji. Dane w naszych materiałach informacyjnych są rzetelne i jednoznaczne. 

Gwarancja wieloletniej eksploatacji
Wymiana oświetlenia na LED wysokiej jakości to inwestycja na dekady. Żywotność diod w naszych oprawach 
to 50 000 godzin, co oznacza wieloletnią eksploatację opraw bez wymiany źródeł światła.
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