PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení,
osvětlení reklamních ploch, eventových akcí, ale i kanceláří a prostor se specifickými požadavky.
Od roku 2009 poskytuje komplexní služby zaměřené především na ekologické a úsporné systémy s dlouhou
životností.
• Dodavatel řešení na klíč
• Výrobce svítidel
• Distributor svítidel, světelných zdrojů a příslušenství
• Poradenská společnost
• Zprostředkovatel instalace a servisu
• Projekční činnost a světelně-technické výpočty
2008
• garážová výroba svítidel
s indukčními výbojkami

2010
• prodej svítidel
s indukčními výbojkami
• dodavatel řešení na klíč

2012
• založení divize veřejného osvětlení
• výrazné rozšíření sortimentu
• komplexní služby

2011
2009
• založení společnosti 		 • spojení svítidla
Ekosvětlo s.r.o.
M2A s indukční výbojkou

2014
• GE lighting partner
• výhradní zastoupení
OMS pro český trh
• výhradní zastoupení
svítidel M2A pro evropský trh
• projekt revitalizace
a úspory veřejného osvětlení

2013
• výroba vlastních svítidel

2015
• spuštění LED VO
• rozšíření nabídky financování
• rozšíření firmy a služeb

VIZE
Ekosvětlo je společnost, která skutečně pomáhá, místo aby těžila z nevědomosti obcí, měst a firem v nepřehledné
situaci na trhu. Namísto krátkodobých, nestabilních nebo cenově nevýhodných řešení poskytuje komplexní nezávislé
informace. Zároveň podporuje efektivní řešení systému osvětlení s dlouhou životností a vysokou účinností, které
je optimalizované na míru potřebám klienta.
Společnost Ekosvětlo dává vždy na 1. prioritní příčku bezpečnost a dostatečnou míru osvětlenosti před úsporami
a krátkodobými, ve výsledku drahými řešeními.
V nabídce jsou jak různé produkty, tak i různé služby a způsoby financování. LED svítidla od renomovaných výrobců,
sodíkové řešení, metalhalogenidové nebo indukční, každé vhodné pro jiné řešení. Financování z vlastních prostředků,
na úvěr, přenesenou správou nebo na leasing, s námi si vždy vyberete to nejvhodnější řešení právě pro Vás.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ekosvětlo s.r.o. pro Vás připravilo speciální nabídku financování úsporných světelných revitalizací. Raději byste volné
úspory uschovali pro jiné potřeby? Raději byste si v rámci budoucích potřeb nezatěžovali jakkoliv Vaši „dluhovou službu”?
Je to jednoduché! Představte si, že podepíšete smlouvu a dostanete moderní, úsporné a dlouhoživotnostní řešení, do
kterého nedáte ani korunu nad rámec rozpočtu.
Tak jak půjdou jednotlivé měsíce, zaplatíte pouze částku, která je rozdílem mezi původní a novou platbou za servis,
údržbu, čištění a hlavně elektrickou energii. Vše bude podle Vašich požadavků. Podle platných norem a s plnou zárukou
funkčnosti v návaznosti na stávající stav.
Pokud byste ale raději výhodnější úrok a nevadí Vám zatížení dluhové služby, ve spolupráci s hned několika renomovanými
bankami pro Vás máme výhodné řešení.
V případě zájmu o pořízení za hotové samozřejmě také není problém.
Veřejné osvětlení v obci? Osvětlení školy? Osvětlení hřiště? Osvětlení jiných prostor v majetku obce? To vše nebo jednotlivé
lze snadno vyřešit se společností Ekosvětlo s.r.o.

SLUŽBY

• Pasportizace osvětlení

• Záruční a pozáruční servis

• Geodetické a geometrické zaměření
prostor pro následné návrhy osvětlení

• Posuzování nabídek a projektů

• Světelně technické výpočty

• Tendrování konkrétních produktů dle
požadavků zákazníka

• Poradenství v oblasti osvětlení

• Návrh a realizace řízení osvětlení

• Energetický audit

• Revitalizace za vlastní, na úvěr, přenesenou správou nebo
na leasing

• Instalace a servis osvětlení
• Poradenství a zpracování žádostí
o dotace z EU i jiných dotačních
programů
• Komplexní péče o klienta a zajištění
plného servisu služeb souvisejících
s osvětlením

• Řešení pro místa vzdálená od elektrického vedení
• Opakovaně závrtné usazení sloupů pro řešení bez
potřebného záboru
• Návrh a výroba nových, na trhu chybějících svítidel

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Bolíkovice
Krahulov
Otín
Rokytnice nad Rokytnou
Stařeč

Brusné
Krátká
Ovesné Kladruby
Martinice
Tři Studně

Bory
Křižanov
Petrovice
Semín
Kurovice

Dolní Vilémovice
Okrašovice
Pozďátky
Slavičky
Velenov

Horní Moštěnice
Okříšky
Přibyslavice
Smrk
Velíš

Jihlava
Ořechov
Radonín
Sněžné
Varšava

REFERENCE

Tímto bych rád vyjádřil svoji
Došlo ke snížení spotřeby
elektrické energie o 57 %, což
znamená, že městys Okříšky ušetří
ročně více než 400 000,- Kč na
elektrické energii.

spokojenost se spoluprací s firmou
Firma Ekosvětlo vždy dostála svým

Ekosvětlo s.r.o., v již uskutečněném

závazkům, reagovala pružně dle

projektu za účelem řízení osvětlení

našich potřeb a jejich dané slovo

ve skladu pro klienta Continental

vždy platilo!

a v právě se rozbíhajícím projektu
na obměnu a řízení osvětlení ve
skladu pro klienta Philip Morris.

Zdeněk Ryšavý - starosta
městys Okříšky

Martin Jakubec - facility manager
Alza.cz

Stanislav Bednář - manager nákupu
PST CLC, a.s.

REFERENCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Bolíkovice - GE SLBt 21 W

Ořechov - GE M2A indukční 55 W

Okříšky - GE M2A indukční 50 W

REFERENCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Stařeč - GE M2A indukční 40 W

Semín - GE M2A indukční 40 W

Sněžné - indukční světlomet 40 W

REFERENCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Přibyslavice - GE M2A indukční 40 W

Smrk - GE M2A StreetWise 50 W

Krahulov - GE M2A StreetWise 50 W

REFERENCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Třebíč, Koželužská - GE M2A HPS 100 W

Třebíč, Jelínkova - GE M2A sodíkové 100 W

Třebíč, Revoluční - GE M2A HPS 70 W

REFERENCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Třebíč, Zahraničního odboje - GE M2A HPS 100W

Třebíč, Ruská - GE M2A HPS 70 W

Třebíč, Míčova - GE M2A HPS 70 W

REFERENCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Bolíkovice - GE SLBt 21 W

PŘÍPADOVÁ STUDIE

ENERGIE

SOUČASNÉ ŘEŠENÍ

NABÍZENÉ ŘEŠENÍ

Typ zdroje

Vysokotlaká sodíková výbojka

LED

Typ svítidla

Různé

GE SLBt

Počet svítidel

100 ks

100 ks

Průměrný příkon 1 svítidla

139 W

23 W

25 000 h

64 000 h

10 let

25 let

13 900 W

2 300 W

Celková roční spotřeba elektrické energie

55 600 kWh/rok

9 200 kWh/rok

Celková roční platba za elektrickou energii

144 560 Kč/rok

23 920 Kč/rok

500 Kč/rok

50 Kč/rok

Celková roční servisní cena všech svítidel

50 000 Kč/rok

5 000 Kč/rok

Celkové roční náklady

194 560 Kč/rok

28 920 Kč/rok

Životnost světelného zdroje
Životnost svítidla
Okamžitá spotřeba všech svítidel

Roční servisní cena svítidla

Úspora elektrické energie
Čistá roční finančně-energetická úspora
Celková finančně-energetická úspora za dobu životnosti
Splátka z rozpočtu obce
Doba splácení
* Záleží na současném stavu, aktuální nabídce a hospodaření obce

83,45 %
120 640 Kč
3 016 000 Kč
0 Kč
60 měsíců (5 let)

Úspora na servisních nákladech

90,00 %

Celková finanční úspora za dobu životnosti nabízené technologie 4 141 000 Kč
Roční finanční úspora na energii a servisních nákladech

165 640 Kč

Měsíční úspora

13 803 Kč

Splátka

13 803 Kč

REFERENCE PRŮMYSLOVÉHO OSVĚTLENÍ

Kutná hora - sklad cigaret - T5 2x49 W

Praha - Alza.cz - indukční 80 W

Praha - Alza.cz - indukční 80 W

REFERENCE PRŮMYSLOVÉHO OSVĚTLENÍ

Praha - Alza.cz - indukční 120 W

UKÁZKA SVĚTELNĚ-TECHNICKÝCH VÝPOČTŮ

Uherské Hradiště - ČSAD

Simulace osvětlení přechodu pro chodce

Vizualizace nového osvětlení BVV Brno

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

• Dodat konvenční světelné zdroje nejvyšší kvality za nejlepší ceny na trhu (T8, T5 zářivky, všechny druhy 		
výbojek, wolframové žárovky, retrofit i originální LED řešení a jiné speciální světelné zdroje)
• Zpracovat zdarma energetický a světelně-technický posudek soustavy osvětlení a doporučit správné řešení
pro snížení ekonomické náročnosti osvětlovací soustavy, zvýšení komfortu a bezpečnosti (moderní svítidla,
případně systém řízení osvětlení)
• Dodat některé z asi 4 000 typů osvětlení vhodných pro všechny typy prostorů, případně zajistit instalaci,
externí servis a údržbu osvětlení
• Zvýšit povědomí nebo dokonce vyškolit v základech světelné techniky a působit jako poradce a podpora při
řešení osvětlení
• Zajistit financování revitalizace osvětlení za velmi zajímavých podmínek. V případě existence vhodné
dotace, pomoci nebo přímo na klíč zprostředkovat čerpání dotace z národních nebo evropských fondů

KONTAKT

EKOSVĚTLO s.r.o.
U Obůrky 5
674 01 Třebíč
Česká republika
IČ: 29003903
DIČ: CZ29003903
+420 778 009 966
info@ekosvetlo.cz
www.ekosvetlo.cz

