S ředitelem Domova pro seniory Burešov, Ing. Vlastimilem Zaydlarem o rekonstrukci
osvětlení od ELKO Lighting, s.r.o.:
1) Co Vás přimělo k tomu vyměnit původní osvětlení v Domově pro seniory za
úspornější a energeticky méně náročné LED osvětlení?
V poslední době hlavně stoupající náklady na energii a také stále větší potřeba většího jasu
v místnostech. Tyto naše požadavky nám staré zářivky a žárovky nemohly splnit. Příjemné je i
zjištění,
že
novou
technologií
méně
zatěžujeme
životního
prostředí.
2) Jak jste spokojeni Vy a Vaši klienti s novým osvětlením - co se týče jasu, barevného
podání, rychlosti rozsvícení či hlučnosti? Jak je známo, staré zářivky někdy vrčí a náběh
není okamžitý?
Výměna splnila naše očekávání, uživatelé si pochvalují více světla a příjemné barevné podání,
tichý provoz, absolutní bezhlučnost. Pokoje, kde jsou naši uživatelé ubytovaní, mají příjemnou
teplou bílou barvu světla a ve společných prostorách a chodbách jsme zvolili neutrální
bílou/denní
barvu
světla.
3) Máte informace o návratnosti investice a jak důležitá pro Vás byla při rozhodování o
výměně osvětlení?
Informace o návratnosti investice byla pro nás rozhodujícím faktorem. Dodavatelská firma
nám dodala předem veškeré potřebné výpočty a návrhy osvětlení včetně výpočtu návratnosti
investice. Ve společných prostorách se pohybujeme v návratnosti od 0,5 do 1 roku a
v pokojích našich uživatelů je návratnost přibližně 1,6 let. To vše při záruce 3 roky.
4) Jak hodnotíte přístup realizační firmy od návrhu po dokončení projektu?
Dodavatelská firma není žádným nováčkem v oboru a proto jsme ocenili velmi užitečné rady
při návrhu projektu, ale i profesionální a ohleduplný přístup k našim uživatelům při realizaci
a výměně. Důležitý je pro nás také pozáruční servis, který firma samozřejmě umožňuje.
5) Jakou jste dostali záruku na zkompletované osvětlení?
Jak již bylo řečeno, záruka je 3 roky a návratnost je do 2 let, přičemž životnost LED svítidel
v našich podmínkách je přibližně 7 až 10 let. Je zřejmé, že je to ekonomicky velmi výhodné.
Děkujeme za rozhovor Ing. Vlastimilu Zaydlarovi a pevně věříme, že klienti i personál
budou spokojeni s novým osvětlením, které jim přinese pohodlí a užitek.

