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Ledex – wszystko w jednym miejscu

Dodatkowe informacje:
Ledex
ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin
tel. 81 7496666, 81 7496661
faks 81 7496660, Skype: ledex.pl
offi ce@ledex.pl, www.ledex.pl, www.e-sklep.pl

Firma Ledex istnieje od 1991 r. Zajmu-
je się eksportem i  importem elementów 
elektronicznych oraz elektromechanicz-
nych. Stale poszerza swoje rynki zbytu 
oraz kontakty z kontrahentami krajowymi 
i  zza granicy. Doświadczenie fi rmy Ledex 
zaowocowało ścisłą współpraca z  odbior-
cami i dostawcami z Dalekiego Wschodu, 
USA, Niemiec i krajów byłego ZSRR.

Wiodącym przedmiotem zaintereso-
wania fi rmy jest szeroko rozumiana ekolo-
gia, pojmowana jako oszczędność energii 
i ochrona środowiska naturalnego człowie-
ka. Wśród „eko” produktów wiodąca rola 
przypada diodom LED oraz ich kontrole-
rom i źródłom zasilania. Diody te są coraz 
chętniej stosowane przez różnych odbior-
ców do oświetlenia obiektów, miejsc i two-
rzenia niepowtarzalnych, niewykonalnych 

Ledex
– wszystko w jednym miejscu

Chociaż nazwa fi rmy Ledex sugeruje działalność związaną 
z  dostarczaniem diod LED, to zakres oferowanych usług jest 

znacznie szerszy. Oprócz samych źródeł światła fi rma dostarcza 
również inne komponenty, niekoniecznie związane z  oświetleniem, 

oferując zakres usług od projektu do uruchomienia produkcji. Warto 
również zauważyć nową inicjatywę fi rmy – sklep internetowy, dzięki 

któremu można wygodnie nabyć komponenty oświetlenia.

innymi metodami, aranżacji świetlnych. 
Firma jest przedstawicielem marki honey-
led.com, znanego i  uznanego producenta 
diod, wyświetlaczy i urządzeń LED.

Wśród nowych inicjatyw fi rmy Le-
dex jest sklep internetowy, którego stro-
nę główną można znaleźć pod adresem
http://e-sklep.pl/. Aktualnie za jego pośred-
nictwem można nabyć różne komponenty 
przeznaczone do oświetlenia LED. Są to 
między innymi:

• diody LED o małej i dużej mocy,
• moduły LED COB (ceramika, alumi-

nium) o mocy 3…500 W,
• wyświetlacze LED,
• taśmy świecące,
• oświetlenie do mebli, sufi towe, wnęko-

we, ścienne, podłogowe (w tym grunto-
we),

• oświetlenie punktowe, uliczne, prze-
mysłowe, ogrodowe, architektoniczne,

• lampy awaryjne LED, zamienniki żaró-
wek,

• telebimy wielkoformatowe LED z opro-
gramowaniem sterującym,

• kontrolery i wzmacniacze RGB,
• zasilacze i sterowniki.

Niezdecydowany klient może liczyć 
na fachowe doradztwo. Gwarancją szyb-
kiej dostawy, profesjonalnej obsługi i kon-
kurencyjnej ceny jest marka fi rmy Ledex 
o ugruntowanej pozycji na rynku.

Dodatkowo, fi rma proponuje klientom 
usługi, których na próżno szukać w ofer-

cie innych dostawców o podobnym profi -
lu działalności. Oprócz sprowadzenia dla 
klienta typowych elementów, proponuje 
również import trudnych do zdobycia, 
nietypowych komponentów i  elementów 
elektronicznych. Wszyscy klienci mogą 
liczyć na fachowe doradztwo i  pomoc 
w wyszukiwaniu informacji na temat pod-
zespołów i  ich aplikacji, do których sami 
nie są w  stanie dotrzeć ze względu na 
niedostępność bezpośrednich źródeł in-
formacji. Ciekawą propozycją jest również 
możliwość wynajmu wielkoformatowych 
ekranów LED np. na potrzeby imprez ma-
sowych lub reklam wizualnych. Zakup 
takiego ekranu to spory wydatek, a prze-
cież nie zawsze jest on nam potrzebny na 
stałe – czasami tylko na jedna lub dwie 
imprezy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
fi rmy na stronie internetowej www.ledex.pl
i kontaktu przez e-mail, telefon lub Skype. 
Pod podanym adresem strony można zna-
leźć szereg informacji na temat oferowa-
nych produktów , projektowania CAD 3D, 
oferty programowania mikrokontrolerów 
Microchip, wykonywania elementów nie-
typowych, wynajmu ekranów wielkofor-
matowych LED, systemu sterowania ekra-
nami LED oraz kompletacji dostaw. Na 
stronie umieszczono również bezpośredni 
link do sklepu internetowego. Zachęca-
my do współpracy i skorzystania z naszej 
oferty!

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U
O
Ś

W
IE

T
L

E
N

IE
 L

E
D

PREZENTACJE

081_ledex.indd   81081_ledex.indd   81 2013-04-30   12:14:362013-04-30   12:14:36


