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GREEN AYDINLATMA
TANITIM KATALOĞU

“SİZİN İÇİN EN İYİSİ!”
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“Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, yüklenicilerimizle ve birbirimize yaptığımız tüm işlerde dürüst, açık
sözlüve ahlaklıyız. Karşılıklı güven inşa etmeye çalışıyor ve işimizi yönlendiren yasalara, yalnızca yasal
yükümlülüğümüz olduğu için değil,aynı zamanda doğru olanı yapmak için uyuyoruz.”

GREEN SİRKETLER GRUBU

14.YILINI KUTLUYOR

FARKLILIKLARI GÖRÜN
Kararlı olmanın ve azmetmenin bizi başarıya
taşıdığını deneyimliyoruz.
Doğanın bir dengesi var. Her beyazın içinde siyah, her
siyahın içinde beyaz var. Önemli olan hangisini öne
çıkaracağımızdır. Olumsuzluklara değil olumlu durumlara
odaklanıyoruz. Sorun odaklı değil çözüm odaklı çalışıyoruz.
Geleceğin yüksek teknolojilerine yüzünü dönen Green
Şirketler Gurubu 2007 yılında faaliyetlerine balamıştır.
Green, bilgisayar devriminin dünya tarihinde yaşanan en
sesli devrim olması anlayışı ile hareket etmekte; daha fazla
insanın bu teknolojilerden ve
bilgisayar devriminin
sağladığı avantajlı yaşam koşullarından faydalanması için
emek harcamaktadır.
Green, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti odaklı
çalıma anlayışıyla genç, tecrubeli, yenilikçi ve global bir
şirket olma yolunda ilerlemektedir.
Özelikle aydınlatma, elektrik taahhüt, teknoloji, yazılım,
otomasyon ve zayıf akım sistemlerinde profesyonel
projeler geliştirmiş ve devreye almıştır. Yurtdışı ve yurtiçi
üretici çözüm ortaklarıyla birlikte kurumlara geniş ürün
portföyü ile hizmet sağlamaktadır.
Güçlü finans yapısı ve kuruluundan bugüne kadar
yapmış olduğu projelerle birlikte saygın, bilinen, kaliteli
hizmet sunan bir teknoloji şirketi olmuştur.
Uçtan uca hizmet ve çözüm sunan Green Şirketler
Grubu proje öncesi keşif çalışmalarından başlayarak, ürün
seçimi, kurulum ve proje tamamlanma süreçlerinin
tamamına yanıt vererek, hizmet sonrası teknik destek
çalışmalarına da devam etmektedir.

Green Lighting

Green Aydınlatma A.Ş.

Green Lighting;
Green Aydınlatma Anonim Şirketi geleceğin yüksek
teknolojilerine yüzünü dönen Green Şirketler Grubuna
mensuptur. 2007 Yılında kurulan Green Aydınlatma Anonim
Şirketi yerli ve milli aydınlatma ürünlerini istihtam eden en
büyük üreticilerden biridir.
Sürekli büyüyerek, gelişerek ve yenilenerek en küçük
ayrıntısına kadar planlanmış, kusursuz projelere imza
atmaya devam ediyoruz.
En uygun armatürleri seçerek uygulama yerleşimini,
aydınlatma hesaplarını ve nasıl bir görüntü oluşacağını
örnekleri ile size sunar. Demonstrasyon hizmeti sayesinde
istenilen durumlarda projenizin bitmeden nasıl görüneceği
konusunda size ipuçları sağlar.
Gece müzeciliği yeni nesil aydınlatma projeleriyle
turizmin
kalkınmasında
öncülük
yaparak
bir
ilki
gerçekleştirmektedir. Verimli aydınlatma tasarımının
mimariyle örtüşmesinden meydana geldiğinin bilincinde
olarak ihtiyaçlara ve isteklere paralel, estetik çözümleri ile
mimariye uyumlu çözümler üretir.
Konusunda deneyimli kadrosu ile Green Aydınlatma
satış öncesi projelendirme satış sonrasında da montaj
süpervizörlüğü, garanti süresince destek gibi hizmetler ile
yanınızda olmaya devam edecektir.
Günümüze kadar pek çok projeye imzasını atan Green
Aydınlatma şirketi geniş bir referans portföyüne sahiptir.

‘’

Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle,
yüklenicilerimizle ve birbirimizle
yaptığımız tüm işlerde dürüst, açık
sözlü ve ahlaklıyız. Karşılıklı güven
inşa etmeye çalışıyor ve işimizi
yönlendiren yasalara, yalnızca
yasal yükümlülüğümüz olduğu için
değil, aynı zamanda doğru olanı
yapmak için uyuyoruz.”

DOĞRU
YAPIYORUZ
Sürekli
büyüyerek,
gelişerek
ve
yenilenerek en küçük ayrıntısına kadar
planlanmış, kusursuz projelere imza
atmak yegane hedefimiz. Biz biliyoruz ki
başarı ve kalite ayrıntıda gizlidir ve
büyümek planlı ve sistematik bir
hedeftir.
Bu
anlayışımızdan
taviz
vermeyi asla düşünmüyoruz.

SÖZ
VERİYORUZ
Green Şirketler Grubu, bir mühendislik
kuruluşudur. Biz; elektrik, elektronik
sistemlerinin
projelendirmesi,
uygulaması, üretimi, işletim bakım ve
onarımının yapılmasında başından
sonuna kadar yanınızda olmayı;
teknolojiyi yaşanır kılarak, daha iyi bir
yaşamın sınırlarını sizin için genişletmeyi
taahhüt ediyoruz.

Projenin Serüveni

01

02

Mimari Proje

Armatür Seçimi

Aydınlatmanın uygulanacağı alan ile alakalı varsa
mimari projesi veya röveleli vaziyet planı müşteriden
istenir.

Mimari projedeki ayrıntılara ve müşterinin isteklerine
göre, işlevsellik ön planda tutularak en uygun armatür seçimi yapılır.
Armatürlere ait Datashit dosyası hazırlanıp müşterilere
sunum hazırlanır.

“

Ana hedefimiz, sektörel tecrübemizi yetkinliklerimiz ve çözümlerimiz ile
katacağımız değer doğrultusunda stratejik iş ortağı haline gelmektedir.

03

04

Aydınlatma Projesi

Aydınlatma Hesabı

Seçilmiş aydınlatma armatürleri projeye işlenerek
lejant hazırlanır.

Proje aydınlatma hesabı programına aktırılarak herbir
bölüm için aydınlatma hesabı yapılır. Proje bitmeden
hesabı yapılan alanın ne kadar ışığa ihtiyacı olduğu
ve nasıl bir görüntüye sahip olacağı belirlenir.
Projelendirilmiş ve hesabı yapılmış armatürler sahada,Green Lighting süpervizörlüğünde montajı
tamamlanarak proje tamamlanır.

DOĞRU MONTAJ
MAXİMUM GÜVENLİK

DOĞRU AYDINLATMA
DOĞRU ISIK

* Efes Antik Kenti Green Lighting tarafından aydınlatılmıştır.

“Antik Çağlardan Kalan Mücevher”

Efes Antik Kenti
“Eksiklerini ve kusurlarını herkesten daha iyi bildiğim devrimiz, buna
rağmen belki bir gün insanlığın altın çağlarından biri olarak kabul
edilecek.”

Efes,anadolu'nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ilinin Selçuk lçesinin üç
kilometre güneybatısındaki İyonya kıyısında ve sonraları önemli bir
Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi. Kuruluşu Cilalı Taş Devri MÖ
6000 yıllarına dayanır.
1994'te UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen
Efes 2015'te ise Dünya Mirası olarak tescil edildi. Şehir Antik Dünyanın
Yedi Harikası 'ndan biri olan yakındaki Artemis Tapınağı (M.Ö. 550 BC;
civarında tamamlandı) ile ünlüdür.Diğer birçok anıtsal yapı arasında
Celsus Kütüphanesi ve 25,000 seyirci alabilen bir tiyatro vardır. Efes,
Vahiy Kitabı‘nda adı geçen Asya'nın yedi kilisesinden biriydi.Yuhanna
İncili burada yazılmış olabilir.
MS 614'teki bir depremde kısmen tahrip oldu. Efes harabeleri kısmen
Adnan Menderes Havalimanı 'ndan veya Kuşadasıyolcu gemisi
limanından yaklaşık 30 km güneyindedir.
Roma dönemi yapılarının en güzellerinden birisi olan yapı hem
kütüphane, hem de mezar anıtı görevini üstlenmiştir. 106 yılında Efes
valisi olan Celsius ölünce, oğlu kütüphaneyi babasının adına mezar anıtı
olarak yaptırmıştır. Celsius'un lahdi kütüphanenin batı duvarı altındadır.
Cephesi 1970-1980 yılları arasında restore edilmiştir. Kütüphanede kitap
ruloları,duvarlardaki nişlerde saklanıyordu. Tümüyle mermerden
yapılmış.
Efes'teki başlıca yapılar ve eserler;
Artemis Tapınağı
Celsus Kütüphanesi
Meryem Ana Evi
Yedi Uyurlar(Ashab-ıKehf)
Meryem Kilisesi
Hadrian Tapınağı

* Hadrian Tapınağı Green Lighting tarafından aydınlatılmıştır.

Green Lighting Olarak;

Efes Antik Kenti
GREEN AYDINLATMA olarak amacımız;

Kente, ana mimari unsurları ile birlikte, toplumsal ve tarihi önemini de
vurgulayacak ek bir boyut kazandırmak, yerleşim bölgesinde yapılara
ilişkin gözlem ve deneyimi olumlu yönde geliştirecek, net ve tanımlı
(karmaşık olmayan) bir gece ortamı oluşturmak, güvenliği
destekleyerek bölgede gece ortamının kalitesini ve dolaşım konforunu
arttırmak, yerel ekonomiye fayda sağlayabilmek için, kent sakin-lerini
ve turistleri bölgeye yönlendirmek ve bu yerin kullanımını arttırmak.
Eski tip aydınlatmalar tek tip üzerine kurulu olup , eserler üzerindeki
etkileri dikkate alınmamıştır. Yeni nesil teknolojiyle 2 senelik hem
yerinde mock up çalışmalarıyla hem de eserleri ön plana çıkaracak
aydınlatma hesabı ve dizayn çalışmalarıyla projelendirme kısmı
tamamlanmıştır.
Alt kapı girişinden başlanarak Meryem Kilisesi, liman caddesi
tamamı, antik tiyatro, mermerli yol, celsus kütüphanesi, Hadrian ve aşk
evi antik tuvaletler bölümü, Yamaç evler ve yolları, seyir terasları
aydınlatılan bölümleridir.
795 Adet Eski Armatür Demontajı
2787 Adet Yeni Nesil Armatür Montajı
8 Farklı Işık Modu
1800K,2100K,3000K,3500K,4000K,5000K,6000K,6500K
Projede kullanılan farklı Kelvin renkleriyle ve açılarıyla vurgu
aydınlatması yapılarak kentin gece daha estetik ve mimarisinin tam
olarak ortaya çıkması hedeﬂenmiştir. Aydınlatma eserlerin önüne
geçmeyecek şekilde yapılmıştır.

* Çanakkale Şehitler Abidesi Green Lighting tarafından aydınlatılmıştır.

“Onlardan geriye kalan bu topraklar. Bu vatan.”

Çanakkale Sehitler
Abidesi
“Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar!
Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve Sükun içinde
uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yana yana koyun koyunasınız. Uzak
diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarını dindiriniz!
Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Huzur içinde rahat
rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdiklerinden sonra
artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” .
M. Kemal ATATÜRK

Gelibolu Yarımadası’nın en çok ziyaret edilen ana ziyaret noktası olan
Abide, Eski hisarlık Burnu üzerinde yer almaktadır. Açılan bir proje
yarışması sonucunda 37 proje arasından Doğan Erginbaş, İsmail Utkular
ve Feridun Kip tarafından hazırlanan proje seçilmiş olup Abidenin temeli
17 Nisan 1954 tarihinde atılmıştır.
İkinci Anafartalar Zaferi’nin 45. Yıldönümü olan 21 Ağustos 1960 tarihi
ziyarete
açılan
Çanakkale
Şehitler
Abidesi,
Çanakkale
Muharebeleri’nde şehit düşen tüm askerlerimizi simgelemekte ve
onların anısını yaşatmaktadır. Mimarı Doğan Erginbaş’ın kendi ifadesiyle
abide Tüm coğrafyalardan gelen şehitlerimizin toplu bir şekilde göğe
yükselişini temsil etmektedir.
Ayaklarının üzerinde muharebe anlarını yansıtan kabartma rölyefler
bulunmaktadır. Her yıl 18 Mart tarihinde, ülkenin dört bir yanından gelen
vatandaşlar ve devlet erkânı tarafından Abide tören alanında anma
merasimleri düzenlenmektedir.
Abidenin arka bölümünde yer alan sembolik mezarlıklar2007 yılında
ziyarete açılmıştır. Şehitlikte Çanakkale Muharebeleri sırasında şehit
düşen ve bugüne kadar isimleri tespit edilebilmiş 59.408 şehidimizin
isimleri bulunmaktadır. Yine sembolik şehitliğin önünde muharebe
dönemini yansıtan 45 m uzunluğunda bir rölyef bulunmaktadır. Rölyefi
geçtikten sonra, sembolik şehitliğin başlangıç bölümünde meçhul asker
mezarı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934’te müttefik askerleri için
söylediği sözlerin yer aldığı mermer bir kitabe bulunmaktadır.

* Çanakkale Şehitler Abidesi Green Lighting tarafından aydınlatılmıştır.

Green Lighting Olarak;

Çanakkale Sehitler
Abidesi
GREEN AYDINLATMA olarak amacımız;

Tarihi abidenin aydınlatma armatürleri bakımı,onarımı yapılmıştır.
Yapılan revizyonda mercekleri değiştirilmiştir.
Anıtın tanıklık ettiği tarih ve taşıdığı anlamı da göz önünde
bulundurarak, LED’li aydınlatma sistemleriyle çözüme ulaşılmış olup,
mevcut aydınlatma sistemi, kumanda kontrol panelleri ile aydınlatma
armatürleri değiştirildi. Sisteme asimetrik lensler eklenip farklı renk
kombinasyonları oluşturuldu. Böylece daha önce tek renk aydınlatılan
dev yapı, farklı renklerle de Çanakkale Boğazı'nı selamlamaya başladı.
Eski nesil dali sistem, yeni nesil dali sistem ile değiştirilere armatürlerin
daha güçlü ve daha parlak yanması sağlanmıştır.

* Galata Kulesi 2021 Yılında Green Lighting tarafından aydınlatılmıştır.

“İçim Galata Kulesi Taş Taş Üstüne”

Galata Kulesi
“Başım dik, tenim hafif kavruk buğday rengi. Galata kulesi koydular
ismimi. Bilirim. İşlemeli değildir yapıldığım taşlar. Lakin ölçemedi, hiçbir
ölçü birimi, duvarlarıma kazınmış şiirlerin kıymetini.”

Galata Tower. İstanbul’da, Galata semtinde bulunan tarihi kule. Kule
14. yüzyılda Galata'ya yerleşen Cenevizliler tarafından, 1348 yılında
bölgelerini yabancılara karşı korumak amacıyla, Galata surlarına ek
olarak yaptırılmıştır. Galata surlarının baş kulesidir. 16. yüzyılda
Kasımpaşa tersanesinde çalıştırılan esirler için zindan olarak kullanılmış,
daha sonraları tersanenin ambarı haline getirilmiştir. İlk uçan Türk olan
Hezarfen Ahmed Çelebi, ünlü uçuşunu Galata Kulesi'nden yapmış ve
Üsküdar'a kadar uçmayı başarmıştır.
Galata Kulesi, dünyanın en eski kulelerinden biridir. 528 yılında Bizans
İmparatoru Justinianus hükümdarlığı sırasında yapılmıştır. 13. yüzyılda
Cenevizliler tarafından kullanılmıştır. 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in
İstanbul'u fethi birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine geçmiştir.
Yerden, çatısının ucuna kadar olan yüksekliği 77,25 metredir. Yapılan
statik hesaplamalara göre kulenin ağırlığı yaklaşık 10.000 tondur.
Duvarlarının kalınlığı ise 3,75 metredir. Derinliğinde bulunan çukurların
altındaki kanalda birçok kafatası ve kemik bulunmuştur. Orta boşluğun
bodrumu zindan olarak kullanılmıştır. Kulenin kalın gövdesi işlenmemiş
moloz taşındandır.
Galata Kulesi'nin iç çapı zemin katında 8,95 dış çapı en alt kısmında
16,45 m ve duvar kalınlığının birer çıkıntısı (segment) şeklinde devam
eder. 4. Kattan sonra, Türk çağı yapımı olduğunu gösteren biçimde
mazgallar ve 5. Katta top namlularının yerleştirildiği yuvalar vardır.
Yerden külah ucuna kadar kulenin bütün yüksekliği 66,90 m'dir. 7. ve 8.
katların her biri 14 pencerelidir.
Daha eski bir kulenin yerinde 14–15 yüzyıllarda inşa edilmişti. Haliç’in,
tarihi İstanbul’un, Boğaziçi girişinin ve Asya yakasının benzersiz
manzarası en muhteşem şekilde Galata Kulesinden görülür. Limanı ve
şehri gözetlemek gayesi ile kurulan kule değişik amaçlarda asırlarca
kullanıldıktan sonra, günümüzde de orijinaldeki gibi, manzarayı
seyretme işi görmektedir.

* Galata Kulesi 2021 Yılında Green Lighting tarafından aydınlatılmıştır.

Green Lighting Olarak;

Galata Kulesi
GREEN AYDINLATMA olarak amacımız;

Tarihi Kültür mirasımız olan Galata Kulesi çevre ve cephe aydınlatması
yapılırken , tarihi dokusunun bütünlüğü düşünülerek ve yapının gece
görüntüsünün İstanbul siluetine uygun olarak tasarlanmıştır.
Kule gövdesi aydınlatmasında kullanılan ürün Klasik aydınlatma
armatürlerine kıyasla %80 varan enerji tasarrufu sağlayan , dış ortam
şartlarına uyumlu ve RGBW ürün seçilerek renk geçişlerine olanak
sağlamaktadır.
Büyük Küçük Pencere Dehlizliklerinde kullanılan Wallwasherlarda
kullanılan kelvin ve açı dereceleri ile uygun aydınlık sağlanmıştır.
Külah Penceresinde kullanılan armatürde mors alfabesi kullanılarak
yanıp sönen ışıklar yüzyıllara konu olmuş galata kulesi -kız kulesine olan
bitmez aşkını anlatmaktadır.Saçaklarda kullanılan led bar armatürlerle
kulenin siluetinin kat geçişlerini göstermek adına dizayn edilmiştir.
Kültür Mirasımız Olan Galata Kulesini Green Aydınlatma olarak eser
üzerinde en uygun aydınlatma elemanları ve teknikleri tercih edilerek
uygulama da kolaylık sağlanmıştır.

Dünyanın Doğal Kaynakları

DÜNYA KADAR DEĞİL
Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak için
doğanın enerjisini koruyun.

HEM BÜTÇENİZİ
HEM DOĞAYI KORUYUN!

Green Lighting Olarak;

Kozyatağı Anadolia
PROJE
Green Aydınlatma Anonim Şirketi
YER
İstanbul
GREEN LIGHTING
Gece müzeciliğine uygun aydınlatma sistemi
Enerji ve güvenlik alt yapısının yenilenmesi

“Anadolia ile Anadolu’nun
günümüze uzanan somut ve
somut olmayan kültürel mirası,
günümüz teknolojisiyle
harmanlanarak yaşamınızın
her alanına uyum sağlayacak
ve keyiﬂe kullanacağınız
ürünler hâline geliyor.”

Güvenlik kameralarının keşﬁ ve kurulumu
Turnike geçiş sistemleri
Bilgilendirme ekranları
Gişe donanımının kurulumu
Kabinet sistemlerinin kurulumu

Green Lighting Olarak;

Pamukkale Ören Yeri
PROJE
Kültür ve Turizm Bakanlığı
YER
Denizli
GREEN LIGHTING
Gece müzeciliğine uygun aydınlatma sistemi
Enerji ve güvenlik alt yapısının yenilenmesi
Güvenlik kameralarının keşﬁ ve kurulumu
Turnike geçiş sistemleri
Bilgilendirme ekranları
“Aydınlatmada eski
nesilden çevre dostu yeni
nesile geçiş az enerji tüketimi
çok verim.”

Gişe donanımının kurulumu
Kabinet sistemlerinin kurulumu

Green Lighting Olarak;

Evyap Port Limanı
PROJE
Evyap Port Yeni Nesil Aydınlatma Projesi
YER
Körfez / Kocaeli
GREEN LIGHTING
Aydınlatma saha tasarımı
“Aydınlatmada eski
nesilden çevre dostu yeni
nesile geçiş az enerji tüketimi
çok verim.”

Yeni nesil ledli aydınlatma ürün tasarımı ve
elektrik ve mekanik montaj işleri.

Green Lighting Olarak;

Philips Concept İstanbul
PROJE
Philips Concept Aydınlatma Projesi
YER
Pendik / İstanbul
GREEN LIGHTING
Komple elektrik uygulama projeleri

“Aydınlatmada eski
nesilden çevre dostu yeni
nesile geçiş az enerji tüketimi
çok verim.”

Zayıf akım sistemleri kurulum ve devreye
alma
A.G. Elektrik tesisatları yapımı

Green Lighting Olarak;

Kuruçesme Ofis
PROJE
Kuruçeşme Ofis Aydınlatma Projesi
YER
Kuruçeşme/ İstanbul
GREEN LIGHTING
“Aydınlatmada eski
nesilden çevre dostu yeni
nesile geçiş az enerji tüketimi
çok verim.”

Güneş enerjili yeni nesil aydınlatma projesi
Elektrik taahhüt uygulama işleri

Green Lighting Olarak;

Ülker Besler Gıda
PROJE
Besler Gıda Aydınlatma Projesi
YER
Pendik / İstanbul
GREEN LIGHTING
Çevre aydınlatma projesi saha tasarımı ve
uygulaması

“Aydınlatmada eski
nesilden çevre dostu yeni
nesile geçiş az enerji tüketimi
çok verim.”

Margarin I ve Margarin II Elektrik taahhüt
proje uygulaması
Soğuk depo elektrik taahhüt ve aydınlatma

Mandalin Villaları / Bodrum-Muğla
Green Lighting / Gömme Duvar Armatürü / MRN-7608

ENERJİNİ VERİMLİ
KULLAN HAREKETİ
Green Lighting olarak vizyonumuz, enerjiyi daha verimli kullanan yaşam alanları oluşturabilmek için ürün ve
hizmet sunmaktır. “Enerji israfına son vermek” konusunda kararlıyız.
Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri enerji problemidir. Giderek artan dünya nüfusuna karşın enerji
kaynaklarının sınırlı kalması fiyatların alabildiğine yükselmesine sebep olmuştur. Böylece enerji problemi
gündeme gelmiş, tüm dünya devletleri tüketilen enerji miktarını azaltmaya çalışmıştır.

WEEE Direktifi
Elektrikli ve Elektronik Cihazların Atılması hakkındaki Avrupa Yasaları, tüm lamba türleriyle bunlarla ilgili
armatürlerin ve kontrol tertibatlarının (enkandesan ve halojen dışında) geri dönüşüm amacıyla toplanmasını zorunlu
kılar. Bunu gerçekleştirme sorumluluğu üreticilere ve ithalatçılara aittir ve toplama ve geri dönüşüm giderleri lamba
fiyatına eklenen küçük bir ilaveyle karşılanmaktadır.
WEEE’nin ana amacı, elektronik ürünlerin çöp merkezlerine karışmasını veya yakma sistemlerine girmesini
önlemektir. Ayrıca, çevre bilincini tüm taraflar için daha fazla öne çıkaran geri dönüşüm yoluyla ürün ömür
döngüsünü tamamlamaktadır.

EPBD Direktifi

EUP Direktifi

Enerji Performansını Geliştirme Direktifi, binaların
enerji performansının geliştirilmesini hedeflemektedir.
Enerji açısından verimli aydınlatma, binanın değerini
maliyet etkin şekilde artıracak bir üst sınıflandırma
düzeyine geçmenize yardımcı olabilir.

Enerji Kullanan Ürün Direktifi, yakın gelecekte enerji
açısından
verimsiz
ampullerin,
aydınlatma
armatürlerinin ve tertibatın piyasadan çekilmesini
sağlayacaktır. Dünya dostu alternatiflerimizle değişimi
kaçırmayın.

“Enerjini Verimli Kullan”Bir GREEN Şirketler Grubu Markasıdır.

www.enerjiniverimlikullan.com

www.greenlighting.com

greenlighting_tr

(0216) 606 18 00

