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Verantwoord besparen!
Lees snel hoe eenvoudig en veilig het is om te  
besparen met RetroFix™ LED producten



De door Breda Lighting in eigen beheer ontwikkelde- en geproduceerde LED producten 

 vervangen de traditionele tl buizen en downlights, dit concept noemen wij RetroFix™. 

Onze RetroFix™ LED buizen vervangen alle huidige tl buizen van het type T8 en T10, 

waarbij de bestaande armaturen intact blijven. Door aanschaf van onze RetroFix™ LED buizen, 

ter vervanging van uw conventionele verlichting, gaat u direct tot maar liefst 70% besparen 

op de energiekosten van uw verlichting en krijgt u een betere lichtopbrengst. 

Bovendien draagt u door gebruik van RetroFix™ LED verlichting bij aan duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kortom, overstappen op RetroFix™ LED is heel eenvoudig:

• De huidige conventionele tl buis gaat uit het armatuur.

• De starter wordt verwijderd of het voorschakelapparaat wordt omgeleid.

• RetroFix™ LED buizen gaan in het bestaande armatuur en u bespaart direct.

Enkele voorbeelden van besparingen met RetroFix™ LED

Type RetroFix LED TL Wattage 
Incl CVSA

RetroFix LED 
Wattage Energiebesparing Besparing

DIP 150 cm 70W 20W 50W 71%

SMD 150 cm 70W 22W 48W 69%

DIP 120 cm 43W 15W 28W 65%

SMD 120 cm 43W 18W 26W 60%

DIP 60 cm 22W 9W 13W 59%

SMD 60 cm 22W 9W 13W 59%

Bespaar direct op uw energiekosten tot wel 70%
Beter kwaliteit licht
Bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
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Kernvoordelen van Breda Lighting



Daarom kiezen voor RetroFix™ LED

Goede investering
 
Economisch
•  Kwaliteit en prijs garantie door strategisch en financieel belang 

in ontwikkeling en productie

• Scherpe prijzen 

• Besparing op uw energiekosten tot ruim 70%

• Levensduur van 50.000 branduren

• Energie Investerings Aftrek

• Dezelfde of betere lichtopbrengst

Technisch
• Strikt kwaliteitsproces met alle vereiste keurmerken en

 rapporten (KEMA/Dekra, TNO/VSL)

• Gepatenteerde DIP LED en SMD LED technologie. 

• Juiste lichtopbrengst bij verschillende hanghoogtes van 3 tot 11 meter

• In diverse kleuren leverbaar (van Warm wit tot Daglicht wit)

• Hoge powerfactor (CosPhi-waarde, > 0.91)

• Uitstekende Lumen/Watt verhouding

• Voldoet aan vereiste specificaties voor aanvraag EIA

• Rustgevend licht, daardoor minder vermoeiend

• Voldoet aan HACCP-norm

• 3 jaar garantie

Duurzaam
• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

• Enorme energiebesparing in kWh

• CO2 reductie door afname verbruik

• Gebruikte grondstoffen (aluminium en polycarbonaat) zijn goed recyclebaar

• RoHS keurmerk

• Betere verlichting voor uw werknemers



	 Stap	nu	eenvoudig	over	op
	 RetroFix™	LED	verlichting

•	 Direct	kosten	verlagen	door	energiebesparing	tot	70%

•	 De	eerste	15-20	jaar	geen	vervanging	van	uw	verlichting

•	 Maatschappelijk	Verantwoord	Ondernemen

•	 Goed	en	rustgevend	licht	dat	minder	vermoeiend	is

Benieuwd	naar	uw	besparing?
Neem dan geheel vrijblijvend
contact met ons op.

Breda Lighting BV

Minervum 7073

4817 ZK Breda

T. +31 (0)76 5 813 815

F. +31 (0)76 5 813 817

info@bredalighting.com

www.bredalighting.com


