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DÍJAINK

A PHILIPS ELSŐ SZÁMÚ LED FÉNYFORRÁS
ÉRTÉKESÍTŐJE VAGYUNK 2011 ÓTA, AMIT A 
LEGJOBB KERESKEDŐ DÍJJAL JUTALMAZTAK

AZ ELÉRT SIKEREINKNEK KÖSZÖNHETŐEN
SZÓRÁDI BENCE FELKERÜLT A MAGYARORSZÁGI
FORBES MAGAZIN CÍMLAPJÁRA

HONLAPUNK, - A WWW.LEDLEET.HU -  ELNYERTE 
A BUDAPEST BANK – ÜZLETI SIKER HONLAPPAL 
SZAKMAI DÍJÁT

SZÓRÁDI BENCE, A BRAVOLIGHT ALAPÍTÓJA
LETT 2013-BAN AZ ÉV FIATAL VÁLLALKOZÓJA

CÉGÜNK AZ 50 LEGGYORSABBAN FEJLŐDŐ
KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALAT KÖZÉ KERÜLT - 2016

CÉGÜNK AZ 500 LEGGYORSABBAN FEJLŐDŐ
VÁLLALAT KÖZÉ KERÜLT AZ EMEA RÉGIÓBAN - 2016

Díjnyertes fényforrás
2014

E.ON 
Energiatakarékossági Díj

PHILIPS
MASTER LED 18/100W 1521Lm

Díjnyertes fényforrás
2014

E.ON 
Energiatakarékossági Díj

OSRAM
Parathom LED 13/75W 1060Lm

Díjnyertes fényforrás
2014

E.ON 
Energiatakarékossági Díj

PHILIPS
Corepro LED 13/75W 1055Lm

ELNYERTÜK AZ E-ON ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
DÍJAT 3 KATEGÓRIÁBAN

A PÉLDAKÉP ALAPÍTVÁNY UPC BUSINESS
KÜLÖNDÍJASAI LETTÜNK

2015-BEN ELNYERTÜK A 
KISALFÖLDI PRESZTÍZS DÍJAT



IPARI LED
VILÁGÍTÁS
   3-5 ÉV GYÁRTÓI GARANCIA

   AKÁR 1 ÉVEN BELÜLI MEGTÉRÜLÉS

   50-80%-KAL KEVESEBB ENERGIAFELHASZNÁLÁS

Számodra is elengedhetetlen a költséghatékony 
működés, ha versenyképes szeretnél maradni 
az ipari szektorban. A kiadásokat azonban nem 
csak a munkaerőn, vagy a tárgyi eszközökön 
tudod csökkenteni. Az energiafelhasználás – 
elsősorban a világítás – optimalizálásával hosszú 
távon nagyon sok pénzt takaríthatsz meg, ráadá-
sul a megfelelő fényspektrumnak köszönhetően 
az alkalmazottaid is kimutathatóan hatékonyabb

munkavégzésre lehetnek képesek, ami újabb 
bevételnövekedést eredményez. Emellett a
biztonsághoz is szükséges a minőségi világítás,
hiszen kinek hiányzik egy munka-
helyi baleset, amit a rossz fényviszonyok okoztak?
Az akár 1 éven belül megtérülő ipari LED fény-
csövek, vagy a - világítási szokásoktól függően
- 3 éven belül megtérülő csarnokvilágító lámpa-
testek széles választékát kínáljuk neked.

Hungaria





ÜZLETI LED
VILÁGÍTÁS
  AKÁR 90 FELETTI SZÍNVISSZAADÁS
Nem is gondolnád, hogy mennyire fontos 
üzleted megfelelő kivilágítása, ami akár az 
egyik legfontosabb marketingeszközöd is 
lehet, hiszen láthatóvá válsz! A jó megvilágítás 
komfortosabb környezetet biztosít, a dekoráci-
ós LED lámpákkal elért kellemes hangulat 
pedig üzleted forgalmát is pozitívan befolyá-
solhatja. Kiemelő világítással pedig anélkül 
tudod kihangsúlyozni a kirakatodban, vagy 
üzleted bármely részében az árukat, hogy azok 
kifakulnának, elveszítenék eredeti színüket,

hiszen a LED fényforrások nem bocsátanak 
ki káros UV és infravörös sugarakat. Sőt, a 
LED-ekkel megvilágított termékeid színei 
sokkal intenzívebbek és látványosabbak 
lesznek. A Bravolight kínálatában szereplő 
minden LED fényforrás minőségi és elismert 
márkáktól származó, igazolható eredetű 
termék. A nálunk vásárolt LED-ek minden 
hatályos biztonsági szabványnak megfelel-
nek, így biztosak lehetünk benne, hogy nem 
károsítják a szemet.





LED A VENDÉGLÁTÁSBAN
  TELJES MÉRTÉKBEN FÉNYERŐ-SZABÁLYOZHATÓ

Éttermed, bárod vagy hoteled üzleti sikerességét
nagy mértékben befolyásolhatja a világítás 
minősége. Tudjuk, mennyire fontos az első be-
nyomás, és igazán jó első benyomást a töké-
letes hangulat és minőségi világítás nélkül nem 
lehet kelteni. Vendégeid számára fontos, hogy 
képes legyél megteremteni akár az otthonos
légkört, akár az intenzív, fényekben gazdag atmosz-
férát. Ebben óriási segítségedre lehetnek a fényerő-
szabályozható és a változtatható színű LED-ek.
Emellett éttermedben, cukrászdádban a LED-ek
segítségével könnyedén kiemelheted, megvi-

lágíthatod a hűtést igénylő ételeket, italokat,
cukrász remekeket, ugyanis a LED fényfor-
rásoknak egyáltalán nincs hősugárzása.
A steak-house-ok pultjaiban is előnyös LED-et 
használnod, mert így a húsok nem színeződnek 
el, nem barnulnak be, vonzó, vörös színben tudod 
kínálni fogásaidat. A jelenleg használt tech-
nológiádtól függően pedig akár 1 éven belül is 
megtérülhet beruházásod.
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IRODAI LED
VILÁGÍTÁS

  90%-KAL KEVESEBB SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS

  HIGANY ÉS ÓLOM FELHASZNÁLÁSA NÉLKÜL

  NINCS VIBRÁLÁS

Irodai dolgozóként elengedhetetlen számodra 
is a megfelelő világítás kialakítása. Nem csak a 
komfortérzetedet, de a munkavégzésed haté-
konyságát is növelni fogja, ha LED-eket hasz-
nálsz. A LED fényforrás nem vibrál, így nem 
bántja a szemedet és megkímél a kellemetlen 
fejfájástól is. Emellett különböző világítási 
megoldások hatással vannak hormonháztar-
tásodra, vagyis közérzetedre.

A LED-ek a korábbi irodai világítással szam-
ben jobb munkakörnyezetet biztosítanak 
számodra, valamint alacsonyabb energiafo-
gyasztást és alacsonyabb karbantartási 
költségeket nyújtanak. Kínálatunkban 
számos fényforrást találsz, amelyek felület-
szerelt, süllyesztett és függesztett kivitelben 
is kaphatók!





OTTHONI
LED
MEGOLDÁSOK

  25 ÉV ÉLETTARTAM

  AZONNALI FÉNY

Az izzókörték óta pedig a LED az első olyan 
fényforrás, ami az izzóhoz leginkább hasonlít-
ható megjelenésben és fényszínben is. Termé-
szetesen az energiatakarékos LED fényforráso-
kat nem csak otthonodban, hanem a szabad-
ban is használhatod. Webáruházunkban 
kerékpározáshoz, sziklamászáshoz, barlan-
gászáshoz, túrázáshoz vagy akár búvárkodás-
hoz kifejlesztett készi- és fejlámpák közül 
válogathatsz.

Háztartásod energia-felhasználásának nagyjából 
20 százalékát a világítás teszi ki. Érthető tehát, 
hogy a gazdaságos, hosszú élettartamú és 
környezetbarát LED technológiák lassan átveszik 
a hagyományos fényforrások szerepét. Számos 
előnyét élvezheted, ha lakásodat energiatakaré-
kos LED fényforrásokkal szereled fel. Amellett, 
hogy lényegesen kevesebb energiát fogyaszta-
nak - amivel sok pénzt takaríthatsz meg -, bekap-
csolás után azonnal maximális fénykibocsátással 
üzemelnek.



  16 MILLIÓ MEGJELENÍTHETŐ SZÍN

  1 ÉRINTÉSSEL KEZELHETŐ

OKOSVILÁGÍTÁS

Az otthon fényforrásai nem csupán a megvilágításról szól-
nak. Ismerd meg az okosvilágítás által nyújtott korlátlan 
kreativitást a Bravolight kínálatában!

Tedd egyedivé otthonod vagy irodád a Philips Hue egysze-
rűen telepíthető és vezérelhető rendszerével. Mindössze 
egy kezdőszettre, egy okostelefonra és a telepített ingye-
nes alkalmazásra van szükséged. A rendszer központja, a 
kezdőcsomagban is megtalálható Bridge, ami szó szerint 
egy híd az okoseszköz és a Philips Hue fényforrások között. 
Egyetlen Bridge-hez egyszerre akár 50 lámpát és egyéb 
eszközt is csatlakoztathatsz. A Bridge összekapcsolja intel-
ligens világítási rendszeredet az internettel, így akár a távol-
ból is vezérelheted eszközeidet, vagy egyéb okos szolgál-
tatásokat is működtethetsz.



   MŰSZAKI TANÁCSADÁS

A felmérést követően megvizsgáljuk a fejlesz-
tési lehetőségeket és jegyzőkönyvet készítünk 
a mért értékekről. A kapott adatok alapján 
elkezdődhet a világítástervezés és a 
döntés-előkészítés, melynek keretében 
koncepciótervek, 3D világítási tervek készül-
nek, amelyek modellezik a megvilágítás várha-
tó szintjét. A döntés-előkészítést komplex, TCO 
és ROI szemlélettel készült számításokkal 
támogatjuk, amelyekből pontosan kiderül, 
mennyit spórolhat a vállalat a korszerűsítéssel.

A Bravolight csapata közel 10 éves múlttal és 
jelentős szakmai tapasztalattal működik. A 
fiatal és újításokra nyitott mérnökcsapat az 
ügyfelek igényei szerint alakított megoldásokat 
kínál a belépőszinttől egészen komplex, intelli-
gens világítási rendszerekig.

Kollégáink világítástechnikai felmérést és 
konzultációt vállalnak helyszíni állapotfelmé-
réssel az ország egész területén.



   FINANSZÍROZÁS

TAO támogatás világításkorszerűsítésre:

Tudtad? 2017-től a beruházást követő 5 
adóévben, cégmérettől függően, 30 - 50%-os 
támogatást kaphatsz beruházásokra, beleért-
ve a világításkorszerűsítési projekteket is a 
TAO törvény alapján. 

Bízd ránk projekted menedzsmentjét!

A Bravogroup tőkeerős hátterére támaszkodva 
vállaljuk a világítástechnikai projektek finanszíro-
zásában történő részvételt költségmegtakarítás 
alapú megoldásokon keresztül ESCO modellben.

Tapasztalt szakembereink leveszik a válladról a 
pénzügyi tervezés terhét, mivel a felméréstől az 
ajánlatkészítésen keresztül a finanszírozásig 
mindent egy kézből nyújtunk.



   VILÁGÍTÁSTERVEZÉS

A világításterv a villamos terv részeként alkal-
mas arra, hogy definiáljuk az ideális megvilágí-
tási szinthez szükséges lámpatesteket és fény-
forrásokat, elkerülve az olyan hibákat, mint 
például a túlzott káprázás. A tervezés során 
szakértőink meghatározzák a pontos fényára-
mot, illetve az ahhoz szükséges fényforrásokra 
is javaslatot tesznek, kalkulálva az avulás során 
csökkenő fényerővel, így pontosan előre jelez-
hetőek a megvilágítási szintek az élettartam 
teljes ideje alatt.

Új beruházások vagy nagyobb átalakítások 
esetén mindenképpen szükséges, hogy a 
fejlesztésről és annak megvalósításáról pontos 
tervek készüljenek. A Bravolight szakemberei 
évtizedes gyakorlattal rendelkeznek a világítás-
tervezés területén, amelynek során részletes 
3D tervek segítségével pontosan lemodellez-
hetőek a várható megvilágítási értékek.





ÜGYFELEINK MONDTÁK
HÁMORY EDIT - Magyar Telekom Nyrt. építész menedzser
“Rugalmas szállítás, hozzáállás valamint tervezői és tanácsadói szakértelem. Nagyon jó minő- 
ségű termékek. Mindenben megfelelnek az elvárásnak és a specifikációknak.”

CSERPES ISTVÁN - Cserpes Sajtműhely Kft. tulajdonos
“A Bravolight csapata kiemelkedő szakmai tudással és rugalmassággal állt a feladatokhoz, a 
termékek pedig kiválóak és a munkatársak is elégedettek az új világítással. Nálunk is hamar 
kiderült, hogy megéri LED-re váltani!”

BESZÁLLÍTÓINK MONDTÁK
MOLNÁR GÁBOR - PHILIPS Világítástechnika
“Azt gondolom, hogy a szakmai hozzáértésnek köszönheti a Bravolight, hogy rövid időn belül 
a legnagyobb LED forgalmú Philips kereskedővé tudott válni.”

SZEGSZÁRDI ZOLTÁN - OSRAM Világítástechnika
“Fiatal, dinamikus csapat tele tettvággyal és ambíciókkal. Hihetetlen rövid idő alatt építettek fel 
egy profi vállalkozást. Maximalisták a munkakörnyezet és a vevő kiszolgálás területén.”






