
Hledáte možnosti úspor energie a snížení plateb 

za elektrickou energii? Výměna klasické žárovky 

za úspornou zářivku je jedna z nejjednodušších 

možností s velmi rychlou dobou návratnosti!

Posuďte sami:
✔   V interiérech trávíme v průměru 90% svého času 

a až 70 % smyslových vjemů získáváme pomocí zraku!

✔   Klasická žárovka výborně topí! Na teplo promění 

až 92 % protékající energie. Na světlo toho pak už ale 

moc nezbude...

✔   Úsporná zářivka je oproti klasické žárovce o 70 – 80 % úspornější

✔  Její životnost je 6 až 15 krát delší

✔  Investice do jejího nákupu se vrátí v průběhu 6 měsíců až jednoho roku

✔   Úsporné zářivky chrání životní prostředí: například 23 W zářivka s životností 

15 000 hodin ušetří více než jednu tunu emisí oxidu uhličitého.

Pokud tedy kupujete světelné zdroje pro svou domácnost, úsporná kompaktní zářivka 

je výborná volba! Díky mnoha tvarům a příkonům se hodí téměř do všech stávajících 

svítidel. Její světlo si pak můžete v klidu užívat dlouho, dlouho a dlouho. 

www.uspornespotrebice.cz

Úsporná zářivka je dobrá volba!

Zpracováno v rámci evropského projektu ENERLIN ve spolupráci se SEVEn, Střediskem pro efek-

tivní využívání energie, o.p.s. Zodpovědnost za obsah nesou autoři. Evropská komise nenese zod-

povědnost za využití informací obsažených v tomto letáku.

Intelligent Energy Europe
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•  5 let záruka
•  Až o 80 % nižší spotřeba energie oproti odpovídajícím běžným žárovkám
•  Doba životnosti až 10 let
•  Možnost umístění v libovolné poloze

Jak dlouhá je životnost světelného zdroje OSRAM DULUX® SUPERSTAR?

Umělé světlo se obvykle používá v průměru tři hodiny denně, 365 dnů v roce. Průměrná životnost běžné

žárovky je přitom okolo 1000 hodin, z čehož vyplývá doba jejího využití zhruba jeden rok. Světelné zdroje

OSRAM DULUX
®

 SUPERSTAR se vyrábějí moderním technologickým postupem, který zaručuje nevídaně 

dlouhou životnost až 10.000 hodin – tzn. dobu využití prakticky 10 let.

OSRAM DULUX® SUPERSTAR

www.osram.cz

Úspora energie: 80 %

ve srovnání s běžnou žárovkou
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