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Il.luminació profesional de comerços, tendes,
mercats i grans superfícies.
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LUZCO CATALUNYA
Carrer de Dídac Priu, 75
08830 Sant Boi de Llobregat
BARCELONA
T. +34 93 637 67 17* · Servei Atenció al Client +34 902 37 67 17
altres
comerços

Més de 30 anys d'experiència, és el nostre millor aval. Anys de treball seriòs, formació
constant, enginyeria avançada, desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+I+a), ens han
convertit en l'empresa líder dels sistemes d' il.luminació professionals d' Espanya.

disseny, fàbrica i instal.lació
LUZCO té
la ISO 9001

LUZCO
recicla amb

LUZCO col.labora
en I+D+I+a amb

de sistemes d´il.luminació de leds professionals
per a comerços, mercats i grans superfícies
LÍDER DEL SECTOR ESPECIALITZAT EN IL.LUMINACIÓ ALIMENTÀRIA
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Més de 30 anys desenvolupant la més
avançada tecnologia en il.luminació ens
ha convertit en el referent del sector
d´il.luminació alimentària de mercats,
comerços i grans superfícies.

Com treballem?

[04] DEMOSTRACIÓ
IN SITU EN NOMÉS 10min
Li fem una Desmostració real en el seu propi local de les diferentes
opcions i qualitats de llum perque Ud. pugui prendre una decisió
segura, meditada, sense sorpreses i dins de les seves possibilitats
econòmiques.

[05] FABRIQUEM LES SEVES
LLUMINÀRIES PERSONALITZADES
Més de 30 anys fabricant, desenvolupant els productes i elements que
van crear i montem en les nostres instal.lacions. Els nostres productes,
la nostra tecnologia i els nostres desenvolupaments són de
producció nacional 100% i podem personalitzar-los fins a l' últim dels
seus detalls i adaptar-les a la seva imatge corporativa. Juntament amb
el nostre exclusiu sistema estructural, professional: COSMOS, ens
permet trobar solucions específiques per a cada projecte.

[01] ESTUDIEM EL
SEU CAS PARTICULAR

[06] INSTAL.LACIÓ FLEXIBLE
I SENSE TANCAR

Li assessorem amb solucions a la mesura de les seves
possibilitats i pressupost, seguint les conclusions i possibilitats
de l´estudi previ.

Instal.lem amb o sense obra, de dia i de nit i arribat el cas, fins i tot
podem coordinar-nos sense parar l´activitat principal, intercalant els
horaris d´una instal.lació ràpida i flexible, sense perdre hores de
venda i amb temps de lliurament imbatibles. Abans d'iniciar l'obra,
coneixerà per endavant l'import total de l'inversió i els temps requerits.

[02] DEIXI´S ASSESSORAR
PER PROFESSIONALS
Le Asesoramos, buscando soluciones a la medida de sus
posibilidades y presupuesto, siguiendo las conclusiones y
posibilidades del estudio previo.

[03] DISSENYEM EL SEU
PROJECTE TÈCNIC
Dissenyem un Projecte tècnic únic i totalment personalitzat, fet a la
mesura de les seves necessitats i exigències.
El nostre departament tècnic està format per un equip
d´enginyers, dissenyadors, operadors 3D i delineants que
realitzarán un projecte integral personalitzat, que respondrà a
quealsevol qüestió tècnica que se li plantegi con una simulació 3D
fotorealista, el consum energètic, la informació tècnica, l´estudi
luminotècnic, etc.

[07] POSTVENDA I
MANTENIMENT EXPRESS
Com nosaltres mateixos som fabricants i instal·ladors, mai deixem a un
client penjat. El servei postvenda i manteniment exprés de Luzco és
un dels nostres arguments més potents de venda. El temps resposta, a
diferència de la nostra competència, és el principal motiu de satisfacció,
fidelització i generació de nous clients. El que ens prova, repeteix.

[08] RECICLATGE ECOLÒGIC
DE lLUMINÀRIES VELLES
LUZCO té
la ISO 9001

LUZCO
recicla amb
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La línia de producte
LEDCO, té diferents
tonalitats de llum
exclusives de LUZCO,
creades i desenvolupades
per il.luminar un tipus
determinat de producte
(carn, peix, marisc, verdura,
fruita, producte, moda…)
potenciant en les seves
qualitats i evitant els seus
punts febles.
Demanan's una prova!

Sistemes professionals led
d'alt rendiment i duració

