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Rólunk
10 ÉVES MÚLT | JELENTŐS SZAKMAI TAPASZTALAT



Rólunk

A cég alapítása | A német BIOLEDEX termékek bevezetése

Saját tervezésű és saját márkás ECOLED termékek forgalmazása, valamint együttműködés a PHILIPS-szel

Megszületett a LEDNAGYKER és a LEDWHOLESALE webáruház

Új márkák a termékpalettán, nyitás az európai piac felé

Bővülés újabb gyártókkal, nemzetközi LED multibrand store indítása

Létrejött a LEDLEET | Újabb exkluzív termékek, csatlakozás a Greenwill programhoz

Kisalföldi Presztdízs-díj 2015

Deloitte Fast 50 EU lista - 30. hely | Deloitte Fast 500 EMEA lista - 239. hely

Csatlakozás a BRAVOGROUP HOLDINGhoz

Energia auditálás
Kivitelezési tevékenység megkezdése

2009
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2013
2014
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2016

2017
2018
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2020

A Bravolight világítástechnikával foglalkozó 
csapata közel 10 éves múlttal és jelentős 
szakmai tapasztalattal új, tőkeerős háttérrel, a 
35 éve a piacon lévő Bravogroup tagjaként 
működik. A fiatal és újításokra nyitott
mérnökcsapat az ügyfelek igényei
szerint alakított megoldásokat
kínál a belépőszinttől egészen
a komplex, intelligens, 
LED világításirendszerekig.
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Napenergia
Komplex megoldások

Intelligens világítás



Díjaink

Deloitte.
Technology Fast 500 EMEA

Cégünk az 500 leggyorsabban fejlődő 
vállalat közé került az EMEA régióban 

2016-ban.
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FiVOSZ

Szórádi Bence, a Bravolight 
alapítója lett 2013-ban az év 

Fiatal Vállalkozója.

PHILIPS

A PHILIPS első számú LED fényforrás 
értékesítője vagyunk 2011 óta, amit a 
legjobb kereskedő díjjal jutalmaztak.

Deloitte.
Technology Fast 50 EU

Cégünk az 50 leggyorsabban fejlődő 
közép-európai vállalat közé került 

2016-ban.

2015-ben elnyerük a Kisalföldi 
Presztízs-díjat.

példakép

A példakép alapítvány UPC Business 
különdíjasai lettünk.

e-onForbes Kisalföldi Presztízs-díj

Elnyertük az e-on energiatakarékossá-
gi díjat 3 kategóriában

Az elért sikereinknek köszönhetően 
Szórádi Bence felkerült a magyaror-

szági Forbes magazin címlapjára.



Ipari LED világítás
AKÁR 1 ÉVEN BELÜLI MEGTÉRÜLÉS | 50-80%-KAL KEVESEBB ENERGIAFELHASZNÁLÁS



Ipari LED világítás
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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, ráadásul a megfelelő 
fényspektrumnak köszönhetően az alkalmazottaid is kimu-
tathatóan hatékonyabb munkavégzésre lehetnek képesek, 
ami újabb bevételnövekedést eredményez. Emellett a 
biztonsághoz is szükséges a minőségi világítás, hiszen kinek 
hiányzik egy munkahelyi baleset, amit a rossz fényviszonyok 
okoztak? Az akár 1 éven belül megtérülő ipari LED fénycsö-
vek, vagy a - világítási szokásoktól függően - 3 éven belül 
megtérülő csarnokvilágító lámpatestek széles választékát 
kínáljuk neked.



09



Üzleti LED világítás
AKÁR 90 FELETTI SZÍNVISSZAADÁS



Üzleti LED világítás
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Nem is gondolnád, hogy mennyire fontos üzleted megfelelő 
kivilágítása, ami akár az egyik legfontosabb marketingeszkö-
zöd is lehet, hiszen láthatóvá válsz! A jó megvilágítás 
komfortosabb környezetet biztosít, a dekorációs LED 
lámpákkal elért kellemes hangulat pedig üzleted forgalmát 
is pozitívan befolyásolhatja. Kiemelő világítással pedig 
anélkül tudod kihangsúlyozni a kirakatodban, vagy üzleted 
bármely részében az árukat, hogy azok kifakulnának, elveszí-
tenék eredeti színüket, hiszen a LED fényforrások nem 
bocsátanak ki káros UV és infravörös sugarakat. Sőt, a 
LED-ekkel megvilágított termékeid színei sokkal intenzíveb-
bek 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 
megfelelnek, így biztosak lehetünk benne, hogy nem károsít-
ják a szemet.



12



LED a vendéglátásban
TELJES MÉRTÉKBEN FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓ



LED a vendéglátásban
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Irodai LED világítás
NINCS VIBRÁLÁS | HIGANY ÉS ÓLOM FELHASZNÁLÁSA NÉLKÜL



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

A LED-ek a korábbi irodai világítással szemben jobb munka-
környezetet biztosítanak számodra, valamint alacsonyabb 
energiafogyasztást és alacsonyabb karbantartási költsége-
ket nyújtanak. Kínálatunkban számos fényforrást találsz, 
amelyek felületszerelt, süllyesztett és függesztett kivitelben 
is kaphatók!
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Egyéb speciális megoldások
EGYEDI IGÉNYEK KISZOLGÁLÁSA



Napelemes- és LED közvilágítás
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A közvilágításban új, hatékony és rugalmas megoldást jelen-
tenek a napelemmel működő közvilágítási rendszerek. Nincs 
szükség nagy költségvetésű hálózatépítésre, vagy hálózati 
csatlakozási megoldások keresésére! A Bravolight által 
kínált magas minőségű solar megoldások felhasználási 
területe szerteágazó: telepíthetőek buszmegállókba, kerék-
párutak mentén, parkokban vagy szabadidős övezetekben. A 
közvilágítás jelenléte mindenhol biztonságot nyújt, és 
megfelelő méretezés mellett a lámpatestek akár 10 nap 
hosszúságú napfénymentes időszakot is képesek áthidalni.

A Bravolight kínálatában természetesen a legújabb és legha-
tékonyabb hálózatról üzemelő LED közvilágítási rendszerek 
is szerepelnek. Az ilyen projektek esetében a fényforrás 
mellett kulcsfontosságú a megfelelő optika kiválasztása is, 
amelyet szakértő kollégáink az igényeknek megfelelően 
segítenek kiválasztani. A LED közvilágítás nem csak hatéko-
nyabb, de kevesebb karbantartást is igényel, mint a hagyo-
mányos fényforrások, így jelentős segítséget nyújt a telepü-
lés ökológiai lábnyomának mérséklésében.



Sportpálya világítás
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Tökéletes látási- és közvetítési viszonyok és egyenletes 
megvilágítás szélsőséges körülmények között is: ezt kínálják 
az általunk forgalmazott kültéri- és beltéri sportpálya-világí-
tási rendszerek. Tartós, és csúcsminőségű termékeink megfe-
lelnek a legszigorúbb sportszövetségek előírásainak is, így 
minden időben és napszakban élvezetessé és jól követhető-
vé teszik a játékot, legyen szó bármilyen sportról – akár 
fociról, akár beltéri, csarnokban gyakorolt sportokról – a 
Bravolight termékeire mindig számíthat!



PHILIPS Interact
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A világítástechnika legújabb irányzata az intelligens világí-
tás, amelynek otthoni eszközei a jól bevált PHILIPS Hue 
vezetéknélküli rendszerek. Most megérkezett a PHILIPS 
Interact, a kifejezetten ipari- és irodai felhasználásra 
kifejlesztett okosvilágítás! A rendszer ötvözi a jelenlegi 
világítási megoldások valamennyi okos tulajdonságát és 
funkcióját, és folyamatosan bővülő termékkörével a legkü-
lönfélébb igényeknek is képes megfelelni.

A PHILIPS Interact kötetlenül újrakonfigurálható, távolról, 
mobileszközről is vezérelhető és monitorozható. Az új 
termékcsalád első ipari projektjeit a Bravolight valósította 
meg Magyarországon.
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Egyéb szolgáltatások
TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG



Műszaki tanácsadás
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A Bravolight csapata közel 10 éves múlttal és jelentős 
szakmai tapasztalattal működik. A fiatal és újításokra nyitott 
mérnökcsapat az ügyfelek igényei szerint alakított megoldá-
sokat kínál a belépőszinttől egészen komplex, intelligens 
világítási rendszerekig.

Kollégáink világítástechnikai felmérést és konzultációt 
vállalnak helyszíni állapotfelméréssel az ország egész 
területén.

A felmérést követően megvizsgáljuk a fejlesztési lehetősé-
geket és jegyzőkönyvet készítünk a mért értékekről. A kapott 
adatok alapján elkezdődhet a világítástervezés és a 
döntés-előkészítés, melynek keretében koncepciótervek, 3D 
világítási tervek készülnek, amelyek modellezik a megvilágí-
tás várható szintjét. A döntés-előkészítést komplex, TCO és 
ROI szemlélettel készült számításokkal támogatjuk, 
amelyekből pontosan kiderül, mennyit spórolhat a vállalat a 
korszerűsítéssel.



Világítástervezés
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Új beruházások vagy nagyobb átalakítások esetén minden-
képpen szükséges, hogy a fejlesztésről és annak megvalósí-
tásáról pontos tervek készüljenek. A Bravolight szakemberei 
évtizedes gyakorlattal rendelkeznek a világítástervezés 
területén, amelynek során részletes 3D tervek segítségével 
pontosan lemodellezhetőek a várható megvilágítási értékek.

A világításterv a villamos terv részeként alkalmas arra, hogy 
definiáljuk az ideális megvilágítási szinthez szükséges 
lámpatesteket és fényforrásokat, elkerülve az olyan hibákat, 
mint például a túlzott káprázás. A tervezés során szakértőink 
meghatározzák a pontos fényáramot, illetve az ahhoz szük-
séges fényforrásokra is javaslatot tesznek, kalkulálva az 
avulás során csökkenő fényerővel, így pontosan előre jelez-
hetőek a megvilágítási szintek az élettartam teljes ideje 
alatt.



Finanszírozás
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A Bravogroup tőkeerős hátterére támaszkodva vállaljuk a 
világítástechnikai projektek finanszírozásában történő 
részvételt költségmegtakarítás alapú megoldásokon keresz-
tül ESCO modellben.

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

TAO támogatás világításkorszerűsítésre:

Tudtad? 2017-től a beruházást követő 5 adóévben, cégmé-
rettől függően, 30 - 50%-os támogatást kaphatsz beruházá-
sokra, beleértve a világításkorszerűsítési projekteket is a 
TAO törvény alapján.

Bízd ránk projekted menedzsmentjét!



HÁMORY EDIT - Magyar Telekom Nyrt. építész menedzser
“Rugalmas szállítás, hozzáállás valamint tervezői és tanácsadói szakértelem. Nagyon jó minőségű 
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!”

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.”

Rólunk mondták
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Kapcsolat
Web:  www.bravolight.hu

Email:  info@bravolight.hu

Győri iroda 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1.

Budapesti iroda 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.




