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Prezentacja firmowa

Po ponad stu latach powodzenia trady-

cyjnych arówek wprowadzamy na rynek 

ich godnego nast pc arówk  LEDON. 

Progresywna eliminacja z rynku niewy-

dajnych arówek otworzy a szeroko drzwi 

przed wszelkiego rodzaju energooszcz d-

nymi ród ami wiat a. W ród bogatej 

i ró norodnej oferty rynku o wietleniowe-

go nie mo na by o jednak odnale ród a, 

które oprócz oszcz dno ci energii elek-

trycznej dawa oby ciep e, przyjemne i bez-

pieczne wiat o, do którego przyzwycza-

jeni jeste my od pokole . Cieszymy si , e

wprowadzaj c na rynek arówki LEDON 

mo emy w ko cu to zmieni .

Dzi ki innowacyjnej technologii jak

zastosowa  austriacki producent LEDON 

Lamp GmbH, oddajemy w Pa stwa r ce 

arówki ledowe inne ni  wszystkie, arów-

ki które pozwol  cieszy  si  Pa stwu tra-

dycyjnym, ciep obia ym, intensywnym 

wiat em zapewniaj c bezpiecze stwo 

oraz oszcz dno ci w portfelu przez 

d ugie lata. 

Nasze arówki LED wyró niaj  si  rów-

nie  atrakcyjnym wygl dem oraz innowa-

cyjn  opcj ciemniania poprzez podwójne 

klikni cie w cznikiem tzw. double click. 

Dzi ki temu nie trzeba stosowa  dodatko-

wych drogich ciemniaczy, aby stworzy

mi  i przytuln  atmosfer .

Oczywi cie w naszej ofercie s  równie

dost pne arówki LEDON, które mo na 

ciemnia  tradycyjnie.

Korzy ci p yn ce z u ytkowania 

arówek LED LEDON:

oszcz dno  energii elektrycznej 

a  do 85%

najwy sza jako  o wietlenia

bardzo d uga ywotno

wolne od zawarto ci rt ci 

i promieniowania UV

wysoka wydajno

doskona e oddawanie barw

100% jasno ci bezpo rednio 

po w czeniu

przyjazne rodowisku naturalnemu

atrakcyjny wygl d

szybki zwrot zakupu arówek w postaci du-

ych oszcz dno ci na energii elektrycznej.

Opatentowana przez firm  LEDON Lamp 

GmbH technologia uzupe nienia widma bia-

ej diody o spektrum diody czerwonej zapew-

nia unikalny efekt wiat a s onecznego.

Szlachetne wiat o…
Narva Polska powi ksza grono swoich markowych produktów o najnowsze, 

wysokiej jako ci arówki ledowe LEDON.

WSZYSTKIE ARÓWKI MAJ YWOTNO  25 000 H

NARVA Polska Sp. z o.o.

Global Lighting Components

ul. Prosta 69

00–838 Warszawa

tel. 22 444 19 60

www.narva.com.pl

arówka LED LEDON 

A60 6 W E27

arówka LED LEDON 

A65 10 W E27

arówka LED LEDON 

B35 5 W E14

arówka LED LEDON 

G80 6 W E27
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