
Bedrijfs
verlichting

Of u nou een winkel, kantoorpand, fabriek of maga-
zijn heeft: overal brandt licht en dat kost geld. 
Op de verlichting in uw bedrijf kunt u eenvoudig 
besparen. Tot wel 80% op de verlichtingskosten.  
Dit geldt voor alle soorten bedrijven zoals kantoren, 
magazijnen en fabrieksruimtes.

nieuwe verlichting in het Bedrijf: een Betere uitstraling, 
gOed vOOr uw pOrteMOnnee en uw Medewerkers



duurzaaM  
en innOvatief

BewegingsMelders
Licht hoeft natuurlijk alleen maar te branden als 
er mensen in zijn die er gebruik van maken. Met 
het toepassen van een bewegingsmelder wordt 
automatisch het licht uitgeschakeld als er niemand 
in de ruimte is. Zo voorkomt u dat er onnodig licht 
brand in bijvoorbeeld vergaderruimtes, magazijnen 
en toiletten. U spaart hiermee energie en u levert 
ondertussen niet in op de kwaliteit en veiligheid van 
de werkomgeving.

led-verlichting
LED-verlichting heeft in de afgelopen jaren veel inno- 
vaties doorgemaakt en is eigenlijk overal toepasbaar. 
LED-lampen bevatten geen milieu-onvriendelijke stoffen, 
worden nauwelijks warm en zijn tril- en schokbestendig. 
Ook gaan ze zeker 20 keer langer mee. LED-verlichting 
kan op uw wensen worden aangepast, brandt wanneer 
u dat wilt en is kostenbesparend.

gOed vOOr uw pOrteMOnnee,
het Milieu én uw Medewerkers



investering
De investering die u voor nieuwe bedrijfsverlichting
moet doen heeft u vaak al binnen 2 jaar terugverdiend.
Vergeet hierbij de energie-investeringsaftrek (EIA) 
niet. Dit is een fiscale regeling voor ondernemers die 
investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en 
de toepassing van duurzame energie. U investeert met 
nieuwe verlichting niet alleen in nieuwe lampen, maar 
ook in uw medewerkers.

www.noordelooselektro.nl

Als er genoeg daglicht op de werkplek aanwezig is, is
felle verlichting niet nodig en eigenlijk verspilling van
energie. Met daglichtregeling past de verlichting zich
automatisch hierop aan. De verlichting dimt of gaat
zelfs uit als het buiten lichter wordt. Als het gaat 
schemeren gaat de verlichting feller branden, zodat 
er altijd genoeg licht op de werkplek aanwezig is. Zo 
brandt er altijd precies voldoende licht. Dit is ook nog 
eens goed voor de productiviteit van uw medewerkers!

daglicht 
regeling

laat licht alleen 
Branden als het
echt nOdig is



gratis test
verlichting
  Wij hangen nieuwe verlichting bij u op 

  Meteen inzicht in besparing

  Advies op maat en geheel vrijblijvend

   Ervaar zelf het verschil

Over nOOrdelOOs elektrO
Noordeloos Elektro is specialist in het ontwerpen, aanleggen, 
onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties. 
Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en 
instellingen zoals woningcorporaties. 

kiezen vOOr nOOrdelOOs is kiezen vOOr
  één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud 

  een vakkundig installateur met veel ervaring

  een installateur die werk maakt van duurzame energie

   maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(Noordeloos is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

Meer infOrMatie?
Wilt u meer weten over 
bedrijfsverlichting of een vrijblijvende 
offerte aanvragen? Noordeloos 
Elektro helpt u graag verder.

www.noordelooselektro.nl
www.uwduurzameinstallateur.nl

ContaCt

noordeloos Elektro BV 
Diamantweg 28 
1812 RC Alkmaar

t 072-5713821
E info@noordelooselektro.nl 


