
Led verlichting voor alle mogelijke toepassingen 

Waarom LED- verlichting? 
Conventionele verlichting is niet efficiënt en 
energieverslindend. Door LED- verlichting toe 
te passen kunt u op jaarbasis honderden euro`s 
besparen.  

 LED- lampen zijn tegenwoordig in alle

maten verkrijgbaar waardoor u al uw

lampen binnenshuis kunt vervangen.

 LED- lampen uit het verleden gaven niet

altijd het gewenste effect. De laatste jaren

zijn LED- lampen echter dusdanig verbeterd 

dat er geen verschil is tussen de oude

gloeilamp en de LED- lamp.

 In tegenstelling tot spaarlampen komen

LED- lampen direct op sterkte.

 Veel LED- lampen zijn dimbaar.

 In spaarlampen zit kwik, wat bij LED-

lampen niet het geval is.

Over ons 

Volta Solar is uw specialist op het gebied 

van zonnepanelen, zonne-energie en 

energiebesparing. Energie besparen, 

duurzaam opwekken en efficiënt 

verbruiken!  

Volta Solar helpt iedere Nederlander: 
- Energieverspilling te voorkomen.

- Efficiënt omgaan met energie.

- Zelf duurzame energie op te wekken.

Volta Solar wilt een bron van kennis en 

inspiratie zijn voor consumenten die zelf 

duurzame energie willen opwekken, of energie 

willen besparen. Op onze webshop vindt u 

honderden producten die hieraan bijdragen, 

maar ook duizenden productbeoordelingen van 

klanten die hun ervaringen met u delen. 

Contact 

Telefoon: 045-5622722 

E-mail: klantenservice@bespaarbazaar.nl

Web: www.bespaarbazaar.nl | 

www.voltasolar.nl 

Volta Solar
Eisterweg 6
6422 PN Heerlen

Volta
Solar

Volta Solar webshops. Uw 

specialist voor een duurzame 

levensstijl 

http://www.bespaarbazaar.nl/
http://www.eco-pro.nl/


Welke merken verkopen wij? 

Wij hebben gekozen voor een breed assortiment 

LED- lampen. Ook LED- lampen komen in 

verschillende kwaliteitsklassen op de markt. 

Kwaliteit heeft voornamelijk te maken met het 

aantal branduren. De betere LED- lampen 

hebben 25.000 branduren. Wij hebben ook LED-

lampen met 15.000 branduren, de prijs is 

hierdoor ook een stuk lager.  

Onze merken: Pharox, iiquu, Sfeerpeer, Philips, 

Eglo, Steinel en Ledus.  

Welke lichtkleur wordt het meeste 
toegepast? 

De meeste mensen zijn gewend aan warmwit 

licht. Warmwit wordt aangegeven met 2700 tot 

3000 Kelvin. Met Kelvin wordt de kleur 

aangegeven. 2200 Kelvin is flame en erg donker. 

Alles hoger dan 3000 is wit tot fel wit licht. 

Op uw bestaande lamp staat meestal het aantal 

Kelvin aangegeven. 

Wilt u het eens proberen? 

Neem dan contact op met 

onze klantenservice. Wij 

geven u altijd een goed 

advies. Wanneer u later 

niet tevreden bent mag u de 

lamp retour zenden. U kan 

natuurlijk ook direct 

bestellen op onze webshop. 

Wat is de lichtsterkte? 

Lichtsterkte wordt bij lampen uitgedrukt in het 

aantal Lumen. Hoe meer lumen een lamp heeft 

hoe meer licht u krijgt. Een LED-lamp van 

ongeveer 9 Watt geeft 800 Lumen.  

TL-verlichting kunt u ook vervangen voor LED-TL 

Zakelijk gebruik? 

Kantoorhuisvesting verbruikt op jaarbasis veel 

stroom. Om uw resultatenrekening op het einde 

van het jaar een positieve kleur te geven, loont 

het zich om te investeren in LED-verlichting. 

Wij bieden LED- TL verlichting aan in 

verschillende lengtes en lichtkleuren. Tevens 

hebben wij ook LED- tegels die geplaatst 

worden in systeemplafonds. In veel gevallen 

geeft LED- TL een rustige werkomgeving en zal 

de productiviteit stijgen. Doordat TL- 

verlichting een andere frequentie heeft en een 

knipperend effect kan opleveren, krijgen 

mensen hoofdpijnklachten. Met LED-

verlichting vermindert  u deze problemen. 

Onze producten en services 

LED-verlichting bieden wij aan op onze 

webshop www.bespaarbazaar.nl. Voor vragen 

kunt u ons bereiken op werkdagen tussen 8:30 

en 17:00 op 045-5622722. 

http://www.bespaarbazaar.nl/

