Led is more
SIGN RELAMPING

Uw lichtreclame is uw uithangbord. Maar wat als uw verlichting u ook een lange levensduur, minder
onderhoudskosten, een aanzienlijke energiebesparing en een groen imago kon garanderen? Dat is wat
Neopaul Sign Relamping doet. Hoe? Door uw neon- en tl-lampen te vervangen door leds met een hoog
rendement. Zo (be)spaart u niet alleen energie, maar ook het milieu én uw budget.
LED | BACK LIT

NEON

LED | SIDE LIT

ENERGIEBESPARING
Leds produceren meer licht per watt en
verbruiken daardoor minder energie om
dezelfde hoeveelheid licht te produceren.
MINDER WERKINGSKOSTEN
Door hun lange levensduur (+100.000 uur)
moeten leds minder vaak onderhouden en
vervangen worden.
LICHTKWALITEIT
Leds produceren helder licht dat het
veiligheidsgevoel en visueel comfort verhoogt.
MILIEUVRIENDELIJK
Leds bevatten in tegenstelling tot andere
lichtbronnen geen kwik of lood.

BESPARING
KOST

KOST

KOST

INVESTERING

VOORBEELD

€ 1.522,25 € 190,28 € 190,28
+ investering
Stroomkostent per jaar

OUDE
VERLICHTING
€ 1.522,25 per jaar
aan stroomkosten

NEOPAUL
SIGN RELAMPING
€ 190,28 per jaar
aan stroomkosten

Op basis van 1 normale
TL-lamp met een verbruik
van 7280kWh

Op basis van 1 normale
ledlamp met een verbruik
van 910kWh

Uw investering overschrijdt € 5.000?
Neopaul Sign Relamping zorgt voor
een maandelijks afbetalingsplan op maat.
Zo vermijdt u een onmiddellijke cashout.

€ 1.331,97
BESPARING

DUURZAAM
Leds zijn niet alleen bestand tegen
temperatuurschommelingen, trillingen en
herhaalde aan-/uitcycli, ze zijn ook goed
afgedicht om de ophoping van vuil, insecten
en vocht te voorkomen.
OP MAAT
We hebben voor elke situatie de geschikte
oplossing. Ons team van experts staat u
dan ook met raad en daad bij om – samen
met u – de meest rendabele oplossing uit te
werken. Van de verwijdering, vernieuwing
en vervanging van uw verlichting tot een
volledige verlichtingsrenovatie: u kunt steeds
op Neopaul rekenen.

Ontdek snel hoe u,
led per led, aan de toekomst bouwt:
WWW.NEOPAUL.COM/SIGNRELAMPING

Als specialist in lichtreclame, reclamepanelen
en andere vormen van gevelreclame weet
Neopaul als geen ander dat een doordachte
visuele communicatie het verschil maakt.
Om die beeldtaal uit te werken, vertrouwt
u best op een duurzame partner die met u
meedenkt. Een partner die er net als u van
overtuigd is dat een lamp veel meer is dan
verlichting. En dat led – zeker in de toekomst –
more is. Contacteer ons en ontdek zelf wat
onze ledtechniek voor uw lichtreclame
kan betekenen.
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