
Plano de pagamentos personalizado
Sem investimento inicial, financiamento à sua medida 
através de pagamento a prestações: invista o seu 
capital para melhorar o seu negócio.

Benefícios desde a primeira fatura

 Redução do custo de iluminação de 70-80% 
com um ROI de 2 anos.
 Redução de despesas de manutenção.
 Vida útil longa que permite um rápido retorno 
do investimento.
 Redução do impacto ambiental e das emissões 
de CO2.
 Iluminação de qualidade.

Garantia
Seleção de uma ampla gama de produtos de 
fornecedores testados tecnicamente para nos 
adaptarmos às suas necessidades.

Serviço de gestão energética que junta tecnologia 
LED com a melhor tarifa elétrica

Porquê iluminação LED?
As luminárias com tecnologia LED (Light-Emitting 
Diode ou Diodo Emissor de Luz) são as de maior 
eficiência energética.

Um consumo eficiente de energia tem como 
resultado uma poupança em custos energéticos 
bem como uma redução da emissão de carbono.

Empresas mais sustentáveis e comprometidas com o 
meio ambiente.

Ajustamo-nos às suas necessidades
Estudo prévio comparativo com a sua instalação 
atual.

Orçamento sem compromisso com fornecimento de 
LED ou instalação chave na mão.
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Coordenamos, executamos e supervisionamos projetos chave na mão, oferecendo soluções com financiamento à 
medida.

Axpo Portugal
Av. Duque de Loulé, 123 | Freguesia Coração de Jesús | 1050-089 Lisboa 
T. 800 834 008
eficiencia.energetica@axpo.com | www.axpo.com

Lâmpada incandescente de 50W

Lâmpada incandescente de 40W

Lâmpada incandescente de 60W

Lâmpada dicroica GU10. 40W

Lâmpada de vela incandescente. 25W

Tubo fluorescente 600mm. 18W

Downlight de 2 lâmpadas de 26W

Tubo fluorescente 1200mm. 36W

Tubo fluorescente 1500mm. 56W

4 tubos fluorescentes de 18W

2 tubos fluorescentes de 36W

4 tubos fluorescentes de 36W

Campânula 36W

Lâmpada standard E-27. 7W

Lâmpada standard E-27. 5W

Lâmpada standard E-27. 10W

Lâmpada dicroica GU10. 6W

Lâmpada de vela E-14. 7W

Tubo T-8. 600mm. 10W

Downlight circular 18W

Tubo T-8. 1200mm. 18W

Tubo T-8. 1500mm. 25W

Painel 600x600mm. 40W

Painel 1200x300mm. 40W

Painel 1200x600mm. 60W

Campânula 100W


