WYPOSAŻENIE

LOGO

NAZWA

ADRES

TELEFON

LUG Light Factory

ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

+48 (68) 453 32 00

POCZTA E-MAIL
handlowy@lug.com.pl

WWW
www.lug.com.pl

LUG Light Factory jako czołowy europejski producent profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych od wielu lat dostarcza rozwiązania pozwalające na realizację celów sprzedażowych i ekonomicznych przez właścicieli placówek handlowych. Oferta ﬁrmy LUG skierowana do sektora retail&shopping obejmuje kompleksowy dobór, doradztwo i dostawę rozwiązań oświetleniowych dla każdego obiektu
handlowego, w tym dla galerii handlowych, butików, supermarketów i dyskontów. Portfolio produktów stanowi szeroka gama opraw oświetlenia ogólnego, akcentującego i dekoracyjnego. Produkty te
łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi parametrami świetlnymi, dzięki czemu spełniają wymagania poszczególnych rynków i zaspokajają upodobania użytkowników na całym
świecie. Obecnie rozwiązania LUG oświetlają wnętrza i tworzą iluminacje obiektów handlowych w ponad 50-ciu krajach świata.
Wśród nowości dedykowanych sektorowi retail & shopping szczególnym uznaniem cieszy się rodzina opraw LUGSTAR, w tym LUGSTAR PREMIUM LED i LUGSTAR HI-CRI LED. Oprawy te cechuje wysoka
skuteczność świetlna, możliwość zastosowania w inteligentnych systemach oświetlenia i żywotność szacowana na 50 000 h. Dodatkowo oprawa LUGSTAR HI-CRI dzięki wysokiemu współczynnikowi
oddawania barw Ra = 93 zapewnia pokazywanie towarów zawsze w najlepszym świetle.

Multidekor

ul. Noakowskiego 4
05-820 Piastów

+48 (22) 723 50 03

sekretariat@multidekor.pl

www.multidekor.pl
Więcej informacji na str. 51

Norco

ul. Ciechanowska 30 A
06-430 Sońsk

+48 (23) 671 49 00

sale@norco.pl

www.norco.pl

Norco oferuje wszechstronne usługi wyposażenia powierzchni handlowych i ekspozycyjnych. Szerokie portfolio mebli, elementów dodatkowych i materiałów wykończeniowych w połączeniu z doświadczeniem
w aranżowaniu nowoczesnych przestrzeni pozwala ﬁrmie tworzyć kompleksowe rozwiązania, od projektu do ﬁnalnej realizacji. Oczekiwania klientów potraﬁ zamienić w ciekawy projekt. Nie boi się wyzwań
i innowacyjnych realizacji. Celem prowadzonych przez nas działań jest pozytywny wpływ na sprzedaż swoich klientów. Firma zaprasza do współpracy.

OSRAM

ul. Wiertnicza 117
02-952 Warszawa

+48 (22) 550 23 00

infopl@osram.pl

www.osram.pl

OSRAM GmbH (Monachium, Niemcy) jest jednym z dwóch czołowych producentów oświetlenia na świecie. Oferuje pełną gamę produktów – od komponentów, poprzez elektroniczne urządzenia zapłonowe, kompletne oprawy i systemy sterowania, aż po gotowe rozwiązania i usługi oświetleniowe. Firma dostarcza także oświetlenie profesjonalne dla sektora komercyjnego oraz dla obiektów użyteczności
publicznej. OSRAM Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku od 1991 r. i oferuje źródła światła w pełnym asortymencie. Szeroka gama produktów konsumenckich dostępna jest w sklepach partnerskich
OSRAM, a także supermarketach i marketach budowlanych na terenie całego kraju. Produkty profesjonalne oferowane są przez sieć specjalistycznych hurtowni i partnerów realizujących kompleksowe
projekty oświetleniowe. Źródła światła i systemy oświetleniowe OSRAM są obecne w wielu ważnych i znanych miejscach w Polsce. We współpracy z polskimi ﬁrmami powstają projekty
i realizacje oświetlenia wnętrz, systemy specjalistyczne do zabytkowych obiektów i wnętrz muzealnych, a także do nowoczesnych centrów ﬁnansowych i handlowych.
Jednymi z ważniejszych projektów oświetleniowych OSRAM realizowanych na obszarach Europy Wschodniej były iluminacje fasady Stadionu Narodowego i Mostu Średnicowego w Warszawie oraz
Stadionu Olimpijskiego w Kijowie.

Panasonic Marketing
Europe

ul. Wołoska 9a
02-583 Warszawa

+48 (22) 338 11 00

recepcja@
eu.panasonic.com

www.panasonic.pl

Panasonic Corporation jest światowym liderem w sektorze elektroniki oraz rozwiązań do zastosowania domowego, biznesowego, mobilnego i osobistego. W szerokiej ofercie produktów znajdują się
zarówno urządzenia gospodarstwa domowego czy elektroniki użytkowej, jak i rozwiązania profesjonalne, w tym dla sektora handlu. Firma jest m.in. jednym z liderów w branży klimatyzacyjnej, gdzie dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem. Oferta Panasonic w tym obszarze obejmuje cztery linie innowacyjnych rozwiązań do ogrzewania i klimatyzacji dla domów, biur, ﬁrm i obiektów przemysłowych.
Ponadto w strukturze ﬁrmy Panasonic funkcjonuje nowa organizacja, oferująca profesjonalne rozwiązania dla biznesu – Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), dysponująca
szeroką ofertą rozwiązań B2B do rejestracji, przetwarzania i przesyłania danych wszelkiego typu: głosu, obrazu oraz tekstu. Produkty oferowane klientom z sektora handlu obejmują m.in. skanery
dokumentowe, urządzenia wielofunkcyjne, centrale PBX, rozwiązania telefonii SIP i systemy HDVC do wideokonferencji; rozwiązania analogowe oraz IP, technologie zintegrowanych systemów wizyjnych
(Integrated Machine Vision – IMV) oraz rozwiązania Audio Video; projektory; monitory profesjonalne; urządzenia z serii Toughbook, biznesowe tablety Toughpad oraz elektroniczne systemy EPOS.

PROMAS

ul. Armii Krajowej 36
45-350 Opole

+48 (77) 454 54 32

marketing@promas.com.pl

www.promas.com.pl
Więcej informacji na str. 52

PXF Lighting

ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa

+48 (22) 334 40 00

plexi@pxf.pl

www.pxf.pl

PXF Lighting jest producentem wysokiej klasy opraw i systemów oświetleniowych i specjalizuje się w zaawansowanych technicznie i konstrukcyjnie rozwiązaniach z zakresu techniki świetlnej.
Przedsiębiorstwo istnieje od 1994 r.
Strategia ﬁrmy oparta jest na ciągłym wdrażaniu i doskonaleniu nowych technologii w celu otrzymania produktów o najwyższej jakości: wydajnych, precyzyjnych i niezawodnych.
Działalność PXF Lighting, poza produkcją opraw oświetleniowych, obejmuje również prace projektowe i wdrożenia w zakresie sterowania oświetleniem i automatyzacji obiektów.
PXF Lighting ma charakter ﬁrmy inżynieryjnej skupiającej specjalistów z zakresu techniki świetlnej, konstrukcji opraw oświetleniowych, elektroników, automatyków, inżynierów tworzyw sztucznych oraz
wielu inżynierów specjalizacji pokrewnych. W dorobku ﬁrmy są zastrzeżone wzory patentowe.
Produkty PXF Lighting traﬁły już do ponad 50 krajów na całym świecie.
PXF Lighting jest członkiem Polskiego Związku Producentów Oświetlenia i europejskiej organizacji Lighting Europe. Firma w ciągu 19 lat swojej działalności wdrożyła System Zarządzania Jakością
zgodny z normą EN ISO 9001:2008 oraz uzyskała liczne wyróżnienia, m.in.: „Diament Forbesa 2010”, „Złoty Certyﬁkat Polish Produkt” w kategorii Firma Roku 2011 oraz Firma Roku 2012 oraz liczne
nagrody „Gazela Biznesu”, a także certyﬁkaty „Solidna Firma”, „Przejrzysta Firma” oraz „Lider Wiarygodności”.
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