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Efekt LED
LED-Effect, założony w 2010 roku, jest producentem energooszczędnych diod
elektroluminescencyjnych i jest jednym z pięciu liderów w swojej branży w Rosji.
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Efekt LED
LED-Effect, założony w 2010 roku, jest
producentem energooszczędnych diod
elektroluminescencyjnych i jest jednym z pięciu
liderów w swojej branży w Rosji.

Zaawansowana technologicznie produkcja firmy ukierunkowana jest
na wytwarzanie nowoczesnych produktów oświetleniowych, których
zastosowanie tworzy komfortowe środowisko oświetleniowe i
oszczędza zasoby energii.

Produkty
LED-Effect produkuje energooszczędne lampy diodowe emitujące
światło, przeznaczone do stosowania w różnych obiektach:
szkołach, fabrykach, placówkach medycznych, sklepach, bankach,
obiektach mieszkalnych i usług komunalnych, obiektach
przemysłowych, stacjach benzynowych, lotniskach, dworcach
kolejowych, autobusowych, stadionach, siłowniach, restauracjach i
kawiarniach, a także w jakości oświetlenia architektonicznego.Od
niedawna fabryka firmy została częściowo przeorientowana na
produkcję opraw oświetleniowych z diodami
elektroluminescencyjnymi z wbudowanymi recyrkulatorami
ultrafioletowymi oraz klasycznych modeli recyrkulatorów
ultrafioletowych.Produkty wytwarzane przez firmę są regularnie
testowane w akredytowanych laboratoriach i spełniają najbardziej
rygorystyczne współczesne wymagania stawiane urządzeniom
oświetleniowym.Oprócz opraw z diodami elektroluminescencyjnymi,
LED-Effect są elementami systemów automatycznego sterowania
oświetleniem, które mogą zaoszczędzić nawet 90% energii
elektrycznej w oświetleniu.

Inteligentne oświetlenie

Jednym z głównych kierunków działania firmy LED-Effect w
najbliższej przyszłości - projekty usług energetycznych z szerokim
zastosowaniem inteligentnego oświetlenia w miastach. Takie
środowisko miejskie, zdaniem kierownictwa firmy, sprawi, że życie
ludzi będzie naprawdę komfortowe bez utraty energii.
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Zdjęcie: Projekt oświetlenia dla stacji paliw SCANIA

Zdjęcie: Projekt oświetleniowy dla biura firmy Vipservice w Moskwie

Partnerzy
W 2017 roku LED-Effect otrzymał status rosyjskiego producenta i
certyfikację swoich produktów w Rejestrze Dobrych Eksporterów oraz
został zarejestrowany w rejestrze Ministerstwa Przemysłu i Handlu
Federacji Rosyjskiej. Obecnie LED-Effect posiada 868 dystrybutorów w
całej Rosji i 32 poza Rosją. Prowadzi sprzedaż eksportową do
krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw, w pobliżu i daleko za
granicą. LED-Effect współpracuje z wiodącymi rosyjskimi firmami:
Gazprom, VimpelCom, MTS, Mosenergosbyt, Mosvodostok,
Babayevsky, Rot Front, Krasny Oktyabr, Transneft, United Company
RUSAL, Rosneft, VTB 24, Exhibition of Achievements of National
Economy, Beloyarsk NPP, X5 Retail Group, Leroy Merlin, Magnit, Dixy,
M.video, Vostochny Cosmodrome i wiele innych.
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Jeden z pięciu liderów
Rosji w swojej branży od
10 lat

Produkuje 3550 modyfikacji
wytwarzanych produktów

Powierzchnia produkcyjna 5
000 metrów kwadratowych

Maksymalna ilość wyrobów gotowych na miesiąc w ciągu

75 000

armatura

Uwzględnienie wszystkich życzeń klienta
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Nagrody
Firma LED-Effect niejednokrotnie była laureatem różnych nagród
branżowych. I tak w 2018 roku firma zdobyła pierwszy sezon
Euroazjatyckiej Nagrody w dziedzinie oświetlenia i elektrotechniki
Golden Photon w kategorii Produkt Roku. Spotlight oraz w corocznym
otwartym międzynarodowym konkursie Electrosite of the Year 2018 dla firm z branży elektrycznej, oświetleniowej, kablowej i
energetycznej.

Produkcja
W chwili obecnej firma produkuje 3550 modyfikacji produkowanych
wyrobów. Produkcja firmy LED-Effect charakteryzuje się dużą
mobilnością i możliwością dostosowania się do potrzeb
klientów, co pozwala na jak najkrótszy czas opracowania i produkcji
unikalnych produktów nieseryjnych, które spełniają najbardziej
rygorystyczne wymagania. Firma rozwija się i tworzy wysoko wydajne
miejsca pracy, zatrudniając zaledwie 146 osób.

Mieszkaniec Technoparku

LED-Effect jest od 2015 roku kotwicą rezydenta Mosgormash

Mosgormash

Technopark w Moskwie. Synergia z innymi mieszkańcami
technoparku pozwala na optymalizację warunków i obniżenie
kosztów produkcji.
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Kontakty

Rosja, Moskwa, 3, Kaszirski proezd, Budynek 2

+7 495 545-46-05
info@ledef.ru

ledeffect
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Projekt Made in Russia jest cyfrową platformą handlową i medialną. Obejmuje ona agencję informacji biznesowej Made in Russia w
12 językach, a także cyfrowy dom handlowy sprzedający i promujący towary i usługi za granicą. Firmy zarejestrowane na platformie
otrzymują prawo do korzystania z logo projektu Made in Russia, dostępu do programu lojalnościowego, usług i udogodnień.

Strona z marką

https://monolith.madeinrussia.ru/pl/catalog/3273

pr@madeinrussia.ru

