Kom till Brobyggardagen den 26 januari!
Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Swefico Nyhetsbrev 2016-01
Kort om Swefico
Swefico AB
är ett privatägt företag som sedan 2010 har verkat inom
belysningsbranschen.
Swefico AB är återförsäljare till TKH Group samt innehar ett
flertal agenturer och representationer för olika slags
belysningslösningar baserade på LED-teknologi för inom- och
utomhusmiljöer.
Vi levererar olika slags energieffektiva och miljövänliga
belysningslösningar till både privat och offentlig sektor.
Vårt utbud omfattar även belysningsstolpar och
skräddarsydda lösningar för bl.a. broar, dammar, affärs- och
industrilokaler samt för hamnar, marinor och olika tunnel- och
stationsmiljöer.
Se vidare www.swefico.se

Projektnytt
Swefico AB försöker ständigt att förbättra utbudet högkvalitativa belysningslösningar med ursprung inom EU-området.
Nedan nämns några projekt som är genomförda under den senaste tiden.
Tunnlar och parkeringshus
BB-Light´s - LED-Lightpipe lämpar sig väl till olika tunnelmiljöer. Swefico
har belyst över 40 st GC-tunnlar under sista tertialet. Både nya och befintliga återköpskunder satsar på en långsiktig belysningslösning som både
sparar energi och står emot vandalism.
Vi har även belyst några viadukter och vägtunnlar med LED-lightpipes.

LED-lightpipes
har installerats i flera europeiska länder med bl.a. IKEA och större fastighetsbolag som slutkunder. Nu har man även tagit steget över till andra
sidan Atlanten med hjälp av TKH-koncernens unika och kombinerade
belysnings- och parkeringsledningssystem Park Assistance - L4.
Läs mer i bifogad länk,
produktblad från BB-Light

Klicka här eller på bilden

Brobelysning
Finska Savled har under de senaste åren levererat ett flertal projekt inom
brobelysning med LED-teknik. Tack vare samarbetet med Swefico AB kommer vi nu att introducera ett flertal belysningslösningar för olika väg- och
gångbromiljöer samt dammar på den nordiska marknaden.

Belysningsstolpar
Vi har sett en ökad efterfrågan för skräddarsydda stolplösningar samt stolpar i mindre serier från våra kunder.
Swefico AB vill påminna marknaden om Tecnopali´s kompetens och erfarenhet från stolpar och master på högre höjder, med eller utan lyft-anordningar.

Produktnytt och nya användningsområden
Genom nya leverantörssamarbeten kan Swefico AB numera heltäckande belysningslösningar för olika inomhusmiljöer.

Affärs-, industri-, och lagerlokaler
Vi har ett flertal referensobjekt inom ovan nämnda områden.
Allt från livsmedelsbutiker, varuhus och bilaffärer till mer krävande miljöer
som processindustri samt lagerlokaler med höga armaturhöjder.

Idrottsanläggningar & Arenor
Olika idrottsmiljöer ligger varmt om hjärtat för Swefico AB! Det är speciellt
glädjande att vi kan leverera energieffektiva belysningslösningar till både
nya projekt samt till ombyggnads- och renoveringsprojekt.
Swefico AB har även armaturer och stolpar som lämpar sig till skolor och
bostadsrättsföreningar.

Hotell & konferens
Via våra italienska och finska leverantörer kan vi finna just Er belysningslösning, standard- eller skräddarsydd, inom Hotell och konferens. Speciellt
intressant är våra lösningar för fasader samt markbelysning.
Swefico AB kan även erbjuda EU-godkända ljud- och evakueringssystem
som kan kombineras med LED-lightpipe´s med högtalare eller andra
armaturlösningar.

Vill ni veta mer?
Kom till Brobyggardagen den 26 januari!
Swefico AB finns tillsammans med finska Savled representerat på Brobyggardagen i Göteborg den 26 januari. Kom gärna
förbi och få en djupare inblick i vårt belysningsutbud.
Om Ni inte har möjlighet att vara i Göteborg under nästa vecka så kan Ni alltid nå oss via e-post info@swefico.se eller på
telefon 070-5900864. Vi ser fram emot Er kontakt och/eller förfrågningar. Varför inte ta ett personilgt möte vid tillfälle... Vi
besöker Er gärna och matchar Era behov med vårt utbud!

Med vänlig hälsning
Esa Paldanius

- Sätter vår omgivning i nytt ljus !

Swefico AB
Box 2041
194 02
Upplands Väsby
www.swefico.se

