
Výmena 
osvetlenia



Vymeniť osvetlenie 
sa vám skutočne oplatí

Modernizácia osvetlenia prináša úspory priemerne 50 až 60 %.

Zvýšite bezpečnosť a produktivitu práce, znížite únavu zamestnancov. 
Tým zabezpečíte osvetlenie fi remných priestorov, výrobných hál či prevádzkarní 
v súlade s požadovanými technickými a hygienickými požiadavkami.

Úspory dokážeme zvýšiť aj inštaláciou automatickej regulácie. Nové svetelné 
technológie regulujú spotrebu elektriny na osvetlenie tým, že reagujú na dennú 
intenzitu svetla vo vašich priestoroch.

Zabezpečíme aj rekonštrukciu osvetlenia v špeciálnych prevádzkach, 
ktoré vyžadujú zvláštne typy osvetlenia.

Dlhá životnosť, spoľahlivosť a zdravotná nezávadnosť

Kladieme dôraz na kvalitu svetelnej techniky, využívame produkty overených 
renomovaných výrobcov LED svietidiel.

LED svietidlá sú známe svojou malou spotrebou elektriny, nízkym tepelným vyžarovaním 
a dlhou životnosťou. Výrazne ju neovplyvňuje ani časté zapínanie a vypínanie.

 

Poradíme vám vhodnú formu financovania

 � priama platba za dielo s výhodnejšou cenou,

 � predaj na splátky – okamžitý predaj zákazníkovi s rozloženou splatnosťou 
kúpnej ceny v čase. Uplatnenie DPH a okamžitý odpis nákladov,

 � možnosť financovania vybraných projektov z úspor na energiách a údržbe,

 � minimalizácia úverového zaťaženia, znížená administrácia.

Úroveň nasvietenia

 100 %80 %

50 %10 %



Dóm sv. Martina, Bratislava 

Rekonštrukcia osvetlenia zohľadňuje 
význam, vek a charakter priestoru. 
Použité najvýkonnejšie LED čipy je 
možné ovládať na diaľku cez mobil. 

Centrála Tatra banky, Bratislava

Výmena osvetlenia na 8 NP 
administratívnej budovy 
– 1 485 ks svietidiel. Dosiahli 
sme 54 % úsporu elektriny 
a zvýšili intenzitu osvetlenia.

Pobočky COOP Jednota

Výmenou osvetlenia v sieti 
maloobchodných predajní 
sme okrem úspory odstránili 
predtým časté poruchy 
a potrebný servis. 

Zimný štadión Trebišov

Nové LED s DALI reguláciou sme 
dosiahli rovnomerné osvetlenie aj 
pri mantineloch a pri 100 % výkone 
dosahuje svietivosť až 1415 lx, čo je 
hodnota vhodná aj pre TV prenosy. 
Úspora na ročných nákladoch 
za svietenie je 60 %.

Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už profitujú z nového 
osvetlenia od VSE.

Referencie nájdete na www.vse.sk/referencie.

VSE je profesionálny partner pre modernizáciu 
osvetlenia:

 � Máme viac ako 90-ročné skúsenosti v energetike a energetických riešeniach.

 � Pre váš projekt máme špecialistu, ktorý vás osobne navštívi, zabezpečí 
odbornú diagnostiku.

 � Všetky realizácie šijeme na mieru – súčasťou návrhu je meranie intenzity 
osvetlenia pred a po realizácii výmeny osvetlenia, samozrejmosťou je 
svetelno-technický výpočet.

 � Montáž svietidiel realizuje náš interný tím montérov.

 � Podľa potrieb vieme zabezpečiť aj montáž v neštandardných časoch.

 � Komplexné energetické riešenia poskytuje aj naša sesterská spoločnosť 
VSE Solutions.



Východoslovenská energetika a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice

VSE Solutions s.r.o. 
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava

www.vse.sk

Potrebujete poradiť?


