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Overheidsdoelstelling overheid
Op 1 januari 2023 moet uw kantoorpand (> 100m2) minimaal energielabel C hebben. Investeren in LED verlichting is een eenvoudige 
manier om dit doel te halen. Door toepassing van LED bespaart u eenvoudig 50% energie t.o.v. conventionele armaturen. De overheid 
stimuleert de investering in duurzame LED verlichting met de Energie Investeringsaftrek, dit komt neer op 13,5% voordeel op uw 
investering. Dit verkort de terugverdientijd!

Duurzamer
Interlight biedt een breed programma LED verlichting voor de utiliteit. Maar we doen meer: We pakken onze LED producten aan 
om ze nóg duurzamer te maken. Kijk eens om je heen als je een aantal armaturen uitgepakt en geïnstalleerd hebt: een berg plastic 
en karton is het gevolg. Zonde, dit is onnodig gebruik van grondstoffen en vervoer van volume. Niet effcient en milieuonvriendelijk.  
Ons doel is juist om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Het product: Easyfit+ paneel
De Easyfit+ armaturen zijn de ideale oplossing voor projecten in kantoorgebouwen en ziekenhuizen. Naast de ideale 
producteigenschappen voor een kantooromgeving (CRI > 80, UGR < 19 en EIA) wordt dit product in een speciale projectverpakking 
geleverd. Maar liefst 7 armaturen worden in een handige box geleverd, zonder aparte enkelverpakkingen. De gekozen drivers worden 
bijgevoegd, al dan niet voorzien van een Schuko of Wieland aansluitsnoer. De boxen kunnen op trolleys geleverd worden met daarop 
de juiste types en aantallen voor elk deel van het project. Op deze manier gebruiken we veel minder verpakkingsmateriaal. 
Dat is duurzaam en zorgt er voor dat er veel meer armaturen per uur geïnstalleerd kunnen worden.  

Wat besparen we?
We gebruiken tot 80% minder verpakkingsmateriaal, daardoor passen er tot 70% meer armaturen in dezelfde zending. Dit komt 
neer op zo’n 7500 kg minder CO2 uitstoot*. Omdat er meer panelen op 1 pallet passen wordt er bij het vervoer van de armaturen 
van Koopman naar de klant nog eens zo’n 7286 kg minder CO2 uitgestoten. Daarnaast wordt door de overstap van conventionele 
verlichting naar LED zo’n 1665 kg CO2 per jaar minder uitgestoten. Door gebruik te maken van sensoren bespaar je gemiddeld nog 
eens zo’n 25% extra energie. Aan het einde van de levensduur worden onze armaturen gerecycled, minimaal 70% van het materiaal 
kan hergebruikt worden. 
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* Uitgangspunten: 25.000 armaturen. Dankzij slimmere verpakking is de CO2 uitstoot per paneel ongeveer 0,43 kg in plaats van 0,72 kg. 


