Met Norton led slim naar Label C

Efficiënte led armaturen van Norton helpen om snel en eenvoudig te
voldoen aan Label C. Bespaar tot wel 70% energie.

Voldoet uw kantoorgebouw al aan
Energielabel C?
In het kader van het Energieakkoord moeten kantoorgebouwen groter dan 100m² vanaf 1 januari 2023
energielabel C of hoger hebben. Renoveren met
Norton ledverlichting helpt u een grote stap te zetten.

Tot 70% besparen
Investeren in energiezuinige verlichting van Norton is één
van de meest efficiënte investeringen om tot een C-label
te komen Denk bijvoorbeeld aan panelen, downlights en
(band)rastermaturen. Doorgaans uit voorraad leverbaar
en in een handomdraai te installeren. Zo bespaart u met
Norton snel en eenvoudig tot wel 70% energie. Bovendien
wordt het comfort van de verlichting sterk verbetert en
daarmee de productiviteit van uw medewerkers. En dat
kan ook met armaturen die speciaal voor uw plafond op
maat gemaakt kunnen worden.

of gebouwbeheersysteem. Zo bespaart u nog meer
energie. Als onafhankelijk leverancier kiest Norton samen
met u de slimme oplossing die het beste past bij het
gebouw.

Zet samen met Norton de stap naar Label C
Voldoet uw pand of dat van uw klant nog niet aan Label C?
Neem dan contact op met de lichtadviseurs van Norton.
Samen met u doorlopen we de volgende stappen:
1. Scan op locatie: inventarisatie van het pand.
2. Inventarisatie wensen, doelen en besparingspotentieel
die bijdragen aan energie-efficiëntie en gebruikscomfort.
3. Advies en lichtplan met oplossingen die voldoen
aan alle eisen en normen, ondersteund met een
lichtberekening en eventueel een ROI berekening.
4. Projectaanbieding

Nog slimmer verlichten
Met de slimme lichtoplossingen van Norton met dim
en/of connectiviteit functies kan de verlichtingsinstallatie
eenvoudig geïntegreerd worden in een lichtmanagement-

www.norton.nl/label-c

Norton led armaturen
Afhankelijk van de productkeuze kunt u direct van start
aangezien het standaard Norton armaturenprogramma
doorgaans uit voorraad leverbaar is. Ook bij producten
die speciaal op maat worden gemaakt zijn de levertijden
beperkt.

Norton armaturen hebben een lange levensduur, lage
onderhouds- en energiekosten en zijn eenvoudig te
monteren. Dit resulteert in een aanzienlijke verlaging van
de TCO (Total Cost of Ownership). Met Norton armaturen
maakt u een milieubewuste keuze die financiële waarde
creëert én het comfort en de productiviteit verhoogt.

Energiebesparende oplossingen
Panelen

• egaal lichtbeeld
• microprismatisch (UGR<19)
of opaal
• Europese productie
• uit voorraad leverbaar

Downlights

•
•
•
•

(Band)raster armaturen

zacht en gelijkmatig licht
laag energieverbruik
vervanger voor PLC downlights
verloopringen beschikbaar

•
•
•
•

zeer hoog visueel comfort
bij uitstek geschikt voor renovatie
duurzaam en energiezuinig
maatwerk mogelijk

Dit is slechts een greep uit het Norton programma. Kijk hier voor een overzicht van al onze ledarmaturen.

Norton, uw Label C partner
Heeft u nog vragen over Label C, onze producten of wilt
u starten met het stappenplan? Neem dan contact met
ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden
hoe u met Norton armaturen kunt voldoen aan de

energiebesparingsverplichtingen voor uw kantoor, over
eventuele subsidiemogelijkheden, het maken van een
lichtplan en advies in productkeuze.
Norton is een merk van Spaapen Handelmaatschappij b.v.

info@norton.nl

T 0348 – 471 734
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"Duurzaamheid en comfort gaan hand in hand."

