In Nijmegen is sinds begin 2010 een
nieuw bedrijf gevestigd met de toepasselijke naam Leds Do It Now. Het
is gespecialiseerd in ledverlichting en
met name de retrofit ledlampen. Dit
zijn ledlampen die 1 op 1 de bekende
gloei,- spaar- en halogeen lampen kunnen vervangen. Volgens eigenaar Rick
van Viersen, die zich inzet voor duurzaamheid, is NU de tijd rijp voor de
overstap op ledlampen.
Ledlampen zijn veel zuiniger dan
gloei- en halogeen lampen. Men kan
wel een besparing van 90% halen.
Voordeel van LED boven spaarlampen
is dat er in de laatste het schadelijke
kwik zit en bovendien dat LED nog
een stuk zuiniger in energieverbruik is.

Niemand wil het milieu onnodig belasten
Niemand wil teveel geld betalen aan energie
voor verlichting
Niemand wil koud licht dat niet lijkt op uw huidige verlichting en wil lampen die kort meegaan
Bent U zo iemand en wilt U advies, service en
kwaliteit met 3 jaar garantie?
Wilt U ”lampje eruit - LEDLAMP erin” principe?
Kies dan voor de LEDLAMPEN van

Ledlampen zijn energiezuinig, besparing tot 90%
Bevat geen giftig kwik en lood zoals in spaarlampen.
Trillings ongevoelig, weinig warmte.
Kwaliteit leds (Cree) , geen goedkope inferieure waar .
warme kleuren 2700K - kleurlicht-echt CRi >80
getest door onafhankelijke organisatie
3 jaar garantie, 30 dagen uitproberen.
Als U 50 W spotje vervangt door 4,3W is dit een besparing van € 16,- bij 4u/dag, terugverdientijd 1,5 jaar.
Gaat dan 34 jaar mee , 50.000 uur.
Bedrijven - 9 uur p/d terugverdientijd 0,7jr
levensduur 15 jaar.

Daarnaast gaan Ledlampen heel lang mee,
ongeveer 50.000 uur. Dat is bij een gebruik
van 4 uur per dag wel 34 jaar. Veel mensen
denken bij LED aan het koude blauwige
licht van de bekende fietslampjes. Maar
die tijd is voorbij. Leds Do It Now verkoopt
lampen die een warmwitte kleur geven
vergelijkbaar met gloei- en halogeenlampen. Flame is ook mogelijk en veel lampen
zijn dimbaar. Er zijn zelfs dimbare kaars en
bol lampjes die helemaal van glas zijn – ideaal voor kroonluchters - die geen 25 maar
slechts 2,7 Watt gebruiken. Deze zijn al in
1,5 jaar terugverdiend bij 4 u/d.
Naast verkoop aan particulieren is LedsDoItNow’s specialiteit: het adviseren en vervangen van lampen bij bedrijven.
Leds Do it Now is
importeur van
Segula lampen.
deze zijn helemaal
van glas, tradtionele bouwvorm
en
TUV
gekeurd.

In veel van onze lampen worden LED’s
gebruikt van het gerenommeerde USA merk Cree.
Dit staat garant voor kwaliteit.
Een gedeelte van onze lampen zijn TÜV
gekeurd en veel van onze lampen zijn
door de onafhankelijke organisatie OLINO
doorgemeten op allerlei eigenschappen.
Hiervan wordt een rapport gepubliceerd.

De vele voordelen van onze LED bouw en
aanlichtings lampen
Zuinig en duurzaam,
besparing 70%
gasontlading, 85% t.o.v. halogeen

t.o.v.

50W led vervangt 400W halogeen , 250W gasontlading
door lage verbruik minder kans op doorslaan van stoppen.

Lange levensduur 30.000 tot 50.000 uur = 15 jaar
Bespaart dus veel geld, energie en CO2 uitstoot
Terugverdientijd bij 9 uur/dag +/- 1,3 jaar
Trillings- en stoot ongevoelig
Goed, mooi licht en geen UV en IR straling
Géén hitte ontwikkeling dus geen brandgevaar, schroeiplekken, geen noodzaak voor standaard of beugel, kan
direct op vloerbedekking, of bij materiaal in de buurt

Grote stralingshoek 90-120 graden
Minder vandalisme gevoelig

De volgende bedrijven & instellingen
hebben al gekozen voor ledlampen van
Leds Do It Now. Fast Italian Happy Italy keten
Amsterdam: Paradiso, Nel Nijmegen: Sauna
de Thermen, Schouwburg , concertgebouw
de Vereeniging, Café Mets, Stadscafé Tout,
Frituur de Burcht, Trainingsinstituut Bijleveld, Bloementuin, Het Groene Hert, BeekUbbergen: Hotel Spijker, Museum Mooi
Nederland, Druten: Seven Women. Heeze:
Eric Rooijmans Edelsmid|Juwelier, Flowers, slijterij Het Genot, Optiek Ben van Leur.
Rhenen: Lineale. Amerongen: ‘t Berghuis,
Groesbeek: VWvakrestauratie, Berg & Dal:
Pannenkoekenhuis de Duivelsberg, Wijkcentrum Berg & Dal, Gemeente Emmerloord, diverse Stayokay vestigingen, Sauna Putten en
er zitten er nog vele in de pijplijn...
Ook kozen vele particulieren voor onze
LEDLAMPEN. Zij hebben hiermee kennis gemaakt op duurzame markten waar wij vaak
te vinden zijn. In de demobus demonstreren
wij al onze ledlampen op zonne-energie.

Distributeur solar-ledlight

Leds Do It Now heeft in april 2013 haar
leverancier
LEDitLIGHT
overgenomen.
Hiermee hebben wij eigen import en een
grote webwinkel. LEDitLIGHT bestaat al
sinds 2006 en heeft sindsdien een grote
tevreden klantenkring - ook in België.

Leds Do It Now
LEDitLIGHT.net
Advies over en verkoop van Ledlampen
Graafseweg 169, 6531 ZR Nijmegen
www.ledsdoitnow.nl www.LEDitLIGHT.net
Rick van Viersen
advies@ledsdoitnow.nl
geprint op FSC papier
Twitter @LedsDoItNow
Verkoop en winkelverkoopadressen: zie website
Triodosbank: 390484970 KvK.: 09220602
ontwerp Rick van Viersen , druk iDrukker koploper in Duurzaam Ondernemen

