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• Závazek omezit vliv výrobků na životní
prostředí po celou dobu jejich životního cyklu

Uspořená energie

využitím Eco-designu
• Účast na přípravě legislativy EU pro zaměření
požadavků na osvětlovací systémy směrem k
nižším vlivům na životní prostředí
• Umožnění zdravého a bezpečného životního
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Uspořená energie

Společnost Helvar je předním odborníkem
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1) Typické svítidlo 2x58

2) Typické svítidlo 2x49

*) Referenční průměrné auto: 200 g/km (CO2), 13500 km/a

Měřitelné úspory energie

Řešení Helvar

V EU je průměrně 14% elektrické energie

Helvar DIGIDIM System nabízí jedinečné řešení pro různé aplikace, ve
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systematicky omezuje používání škodlivých
substancí ve svých výrobcích.

Kdo je společnost Helvar?
www.helvar.com
Helvar vyvíjí, vyrábi a prodává předřadníky a světelnou elektroniku pro osvětlovací
průmysl i další zákazníky specializované v osvětlovací technice. Helvar má dlouhou
tradici jako posel ve své oblasti a vždy využívá nejnovějších technologií aby zajistil, že jeho výrobky jsou vysoké jakosti, mají prvotřídní technické vlastnosti a vyhojuví místním předpisům. Helvar se soustřed’uje na řízené a neřízené elektronické
předřadníky, výrobky pro řizeni osvětlení a indukční předřadníky tedy na výrobky
přizpůsobené potřebám svých zákazníků. Helvar má své hlavní ústředí a kompetence pro předřadníky v Karkkila, Finsko. Kompetence pro systémy řízení osvětlení
jsou soustředěny v Londýně, Anglie. Helvar má své valstní prodejní místa a obchodní
zástupce po celém světě.
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Yrittäjäntie 23
FI-03600 Karkkila
Tel: +358 9 5654 1
Fax: +358 9 5654 9600

Velká Británie
Helvar Ltd
Hawley Mill
Hawley Road
Dartford
Kent, DA2 7SY
Tel: +44 1322 2222 11
Fax: +44 1322 2822 16
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Helvar GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 12
DE-63322 Rödermark

Helvar S.r.l.
Via W-Tobagi 26/1
IT-20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel: +49 6074 9209 0
Fax: +49 6074 9209 23

Tel: +39 02 5530 1033
Fax: +39 02 5530 1032
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Švédko

Helvar Kft.
Lomb u. 31/b.
HU-1139 Budapest

Helvar AB
Åsögatan 155
SE-116 32 Stockholm

Tel: +36 1 2393 136
or +36 1 2380 948
Fax: +36 1 2393 145

Tel: +46 8 5452 3970
Fax: +46 8 2231 81
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Helvar Bureaux France
12 Allée Joséphine de Beauharnais
FR-95320 Saint-Leu-la-Forêt

Representative Office of Helvar Oy Ab
Business - center “Pollars”
Derbenevskaya Ambankment, House 11
Moscow, 115114

Tel: +33 1 3418 1281
Fax: +33 1 3418 0880

Tel: +7 (495) 540 9563 (218)
Fax. +7 (495) 540 9564

124, Boulevard Diderot
FR-75012 Paris
Tel: +33 6 8150 7885
Fax: +33 1 4474 6763
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