MASTERLIGHT: oświetlenie w domu i biznesie

O FIRMIE:
O NAS:
Firma MASTERLIGHT rozpoczęła swoją działalność w branży oświetleniowej w 2003 r.
r
Głównym jej celem i misją jest dostarczenie klientowi gotowego rozwiązania w zakresie
oświetlenia. Na etapie projektowania korzystamy z programów Litestar, Dialux, Relux,
CAD. Prowadzimy pełną obsługę inwestycji z fachowym doradztwem, również na
koordynacjach międzybranżowych
anżowych w dziedzinie techniki świetlnej. Jesteśmy
ukierunkowani na profesjonalny projekt i sprzedaż oświetlenia. Dla potrzeb inwestycji
oraz klienta wykonujemy projekt elektryczny z wszelkimi uprawnieniami, montaż
oświetlenia oraz pomiary niezbędne do odbioru
odb
prac elektrycznych.
Produkcja opraw oraz bogata oferta handlowa pozwala nam dopasować projekt
oświetleniowy do potrzeb rynku oraz najbardziej wymagającego klienta.
Nasze inspiracje, partnerskie
artnerskie relacje z klientem oraz dynamiczny i kierunkowo
wykształcony zespół znajdują uznanie wśród naszych zleceniodawców, czego efektem
jest zaufanie klienta oraz polecenie naszych usług.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego doświadczenia:
„z
z nami poznasz smak dobrego światła … „

Zachęcamy do odwiedzenia
wiedzenia nas w siedzibie firmy, bezpośredniego
ezpośredniego
z architektem wnętrz oraz zapoznania się z ekspozycją światła.

spotkania

CO OŚWIETLAMY …
Projekty i rozwiązania techniczne zrealizowane na terenie całej Polski dotyczące
oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego dla:
dl
powierzchni
ierzchni biurowych, handlowych, przemysłowych ( siedziby firm, magazyny,
sklepy), powierzchni mieszkalnych (apartamenty, domy jednorodzinne, rezydencje,
budynki wielorodzinne), powierzchni sportowych i szkolnych oraz terenów
zewnętrznych (oświetlenie
oświetlenie posesji, ogrodu, parkingu),

Zapraszamy do zapoznania się z realizacjami na stronie www.masterlight.pl,
www.masterlight.pl

WSPÓŁPRACA:
Zapraszamy do obustronnie satysfakcjonującej,
satysfakcjonującej, partnerskiej współpracy firmy/osoby,
które uznają naszą ofertę za interesującą.

MASTERLIGHT ARCHITEKTURA ŚWIATŁA
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OFERTA:
PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA
KONCEPCJA
CEPCJA OŚWIETLENIA:
Przygotowujemy koncepcję oświetlenia oraz wizualizację wraz z kalkulacją kosztów.
Cechuje nas twórcze podejście do projektowania oświetlenia z wykorzystaniem
najnowszych technologii, zastosowanie inteligentnego sterowania i zarządzania
zarządz
systemami oświetleniowymi.
Sporządzamy kosztorys uwzględniając: projekt elektryczny i oświetleniowy,
oświetleniowy oprawy
oświetleniowe i źródła światła wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym, montaż
opraw oświetleniowych
wietleniowych oraz pomiary oświetleniowe i elektryczne.
Przygotowujemy porównywanie kosztów zużycia energii dla oświetlenia, co pozwala
klientowi wybrać najbardziej
iej optymalne rozwiązanie.
Oferujemy techniczną pomoc w konsultacjach projektów z branżystami, Inwestorami
Inwest
oraz Klientami końcowymi, również podczas koordynacji międzybranżowych.
PROJEKT OŚWIETLENIA Z PRZELICZENIEM NATĘŻENIA ŚWIATŁ
ŚWIA ŁA:
Do każdego projektu dołączamy karty katalogowe użytych opraw oświetleniowych,
deklaracje zgodności/certyfikaty CE oraz przeliczenia natężenia oświetlenia.
PROJEKT ELEKTRYCZNY::
Wykonujemy projekt elektryczny z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami
POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIOWA:
OŚWIETLENIOWA
Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia
techniczną.

wraz

z

niezbędną

dokumentacją

SPRZEDAŻ OŚWIETLENIA
PRZYGOTOWANIE KOMPLETNEJ OFERTY NA PRODUKTY OŚWIETLENIOWE:
OŚWIETLENIOWE
Naszym celem jest sprzedaż produktów oświetleniowych wraz z niezbędnymi
akcesoriami potrzebnymi do uruchomienia systemu.
systemu
W naszej ofercie znajdziecie Państwo: oprawy
prawy oświetleniowe, źródła światła, LED,
systemy sterowania, osprzęt oświetleniowy.
oświetleniowy
Pełna baza producentów na stronie www.masterlight.pl w zakładce: Produkty
Bezpośrednia współpraca z producentami opraw oświetleniowych w Polsce jak i za
granicą powoduje, iż gama oferowanych produktów jest niezwykle bogata i może być
idealnie dopasowana do Państwa potrzeb.
potrzeb
Wykonujemy
y również oświetlenie „ pod wymiar” z aluminium, Barrisol
sol, PCV, szkło, itp.
– MANUFAKTURA ŚWIATŁA.
ŚWIATŁA Niestandardowe wymiary oraz niespotykane kształty
wykonujemy według wizji architekta lub życzenia klienta.
Elastyczność we współpracy, profesjonalna pomoc na każdym etapie inwestycji wynika
z umiejętności zrozumienia przez nas potrzeb klienta - słuchamy klienta.
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MONTAŻ I SERWIS OŚWIETLENIA
ONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ORAZ WYMAGANEGO
WYKONUJEMY MONTAŻ
OKABLOWANIA.
Posiadamy wykwalifikowany personel z wszelkimi uprawnieniami SEP :dozór,
eksploatacja oraz pomiary. Niezbędne
Niezbędne doświadczenie przy montażu oświetlenia, na
wszelkich powierzchniach komercyjnych i prywatnych oraz użyteczności publicznej.
Współpraca
aca z godnymi zaufania i rzetelnymi wykonawcami elektrycznymi pozwala nam
obsłużyć każdą inwestycję.
ŚWIADCZYMY SERWIS GWARANCYJNY ORAZ POGWARANCYJNY: UTRZYMANIE
OŚWIETLENIA W RUCHU – WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ORAZ OSPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO.
Zajmujemy się również serwisem sprzętu oświetleniowego:: naprawa i konserwacja
opraw,
aw, okresowe przeglądy, wymiana źródeł światła, osprzętu elektrycznego.
elektrycznego
Usługi głównie świadczymy w woj. łódzkim i mazowieckim, aczkolwiek mamy w swoim
portfolio realizacje na terenie całej
całe Polski.
Na wykonywane prace posiadamy wymagane ubezpieczenie OC.

PRODUKTY
BAZA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WŁASNEJ PRODUKCJI ORAZ SZEROKA
OFERTA HANDLOWA OŚWIETLENIA TECHNICZNEGO I DEKORACYJNEGO
POZWALA NA OBSŁUGĘ KAŻDEJ INWESTYCJI.
Poniżej prezentujemy naszą ofertę handlową, produkty znane i polecane.
Producenci z każdej półki cenowej, oświetlenie klasyczne i nowoczesne, oprawy
oświetleniowe wykonane z drewna, metalu, aluminium, szkła, kryształu oraz Barrisol.
Dopasujemy ofertę do każdego klienta oraz jego budżetu, każdej powierzchni,
spełniamy oczekiwania naszych klientów.

KONTAKT:
Siedziba firmy / Salon
MASTERLIGHT
90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 19a
NIP. 726-213-22-55,
55, REGON 473168581
tel. +48 42 252 62 65 mail: biuro@masterlight.pl
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