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Nieuwe regelgeving kantoorpanden per 1 januari 2023

De overheid streeft ernaar om per 2030 Energielabel A te verplichten•

Kantooreigenaren moeten per 2023 beschikken over minimaal Energielabel C•

Door energiebesparende verlichting toe te passen kan dit tot 50% van uw energieverbruik reduceren•

Welke gebouwen moeten voldoen aan de energielabelverplichting?:•

Gebouwen met een oppervlakte groter dan 100 m²•

Gebouwen waarvan meer dan 50% een kantoorfunctie heeft•

Gebouwen zonder een monumentale status•

Gebouwen die niet geselecteerd zijn om binnen 2 jaar gesloopt, onteigend of getransformeerd •

te worden

Controleer het energielabel van uw kantoorpand op: https://www.ep-online.nl/ep-online•

Heeft u nog geen energielabel C? Lucky Light geeft advies op maat!

Wij geven professioneel advies op maat voor het verduurzamen van verlichtingssystemen•

Bestaande verlichting aanpassen: Met Retrofit oplossingen wordt voldaan aan energiebesparende•

standaarden —> Besparing tot wel 50%

Compleet nieuw verlichtingssysteem:•

Zorgt voor grote en langdurige energiebesparing•

Toepassing van Sensoren: voorkomt onnodig verlichten van ruimtes•

Toepassing van SMART Lighting en/of lichtmanagementsystemen: maximaliseert •

energiebesparing door verlichting automatisch uit te schakelen of te dimmen

Profiteer van aantrekkelijke fiscale voordelen van de overheid•

Neem contact met ons op of kijk op www.luckylight.nl voor handige tools en producten om energie te •

besparen

VERDUURZAAM UW KANTOORPAND MET
LUCKY LIGHT
Vanaf 2023 Energielabel C verplicht



LUCKY LIGHT LED INBOUWSPOTS EN DOWNLIGHTS

Energiebesparing tot wel 65% in vergelijking met conventionele inbouwspots

Lange levensduur: 50.000 branduren•

Dimbaar mogelijk•

Keuze uit meerdere lichtkleuren•

Beschikbaar in meerdere armatuurkleuren•

Tot 5 jaar garantie•

Wij hebben een breed assortiment LED Inbouwspots. Maak daarom een afspraak met ons en
laat u vrijblijvend adviseren over LED Inbouwspots voor uw kantoorpand.

www.luckylight.nl

ENERGIEBESPARENDE PRODUCTEN VAN
LUCKY LIGHT
Om snel energie te besparen

LUCKY LIGHT LED OPBOUWARMATUREN

Energiebesparing tot wel 60% in vergelijking met conventionele opbouwarmaturen

Lange levensduur: 50.000 branduren•

Dimbaar mogelijk•

Keuze uit meerdere lichtkleuren•

Beschikbaar in verschillende afmetingen•

Tot 5 jaar garantie•

Wij hebben een breed assortiment LED Opbouwarmaturen. Maak daarom een afspraak met
ons en laat u vrijblijvend adviseren over LED Opbouwarmaturen voor uw kantoorpand.

LUCKY LIGHT LED PANELEN

Energiebesparing tot wel 70% in vergelijking met conventionele inlegarmaturen

Lange levensduur: 50.000 branduren•

Zeer lage verblindingsfactor en beeldschermvriendelijk: UGR<19•

Dimbaar mogelijk•

Keuze uit meerdere lichtkleuren•

Tot 5 jaar garantie•

Wij hebben een breed assortiment LED Panelen. Maak daarom een afspraak met ons en laat
u vrijblijven adviseren over LED Panelen voor uw kantoorpand.


