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Projektować doskonale.

Tworzyć spójnie.

Oferować wszechstronnie.

Trafiać precyzyjnie.

LENA LIGHTING S.A. od 30 lat jest  jednym z liderów na rynku oświetlenia w Polsce.                                 

W oparciu o 100% polski kapitał projektuje, konstruuje i produkuje pełen asortyment oświetle-

nia architektonicznego, przemysłowego i drogowego oraz szeroki zakres oświetlenia miejsc pracy. 

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji oświetlenia               

w obiektach takich jak: szkoły, instytucje publiczne, hotele i pensjonaty, budynki służby zdrowia 

oraz obiekty sakralne.



Oświetliliśmy
Centrum Misji Afrykańskich

„Stowarzyszenie Misji Afrykańskich ma charakter międzynarodowy, jednak przy realizacji inwesty-

cji stawialiśmy na polskich producentów. Polski dostawca zapewnia nam bezpieczeństwo i sprawnie 

działający serwis posprzedażowy. W przypadku oświetlenia wybraliśmy producenta, który zaoferował 

nam kompleksowość usług od wsparcia w procesie projektowym, przez wykonawstwo, po obsługę na 

etapie powykonawczym. Lena Lighting zaproponowała nam nie tylko bardzo estetyczne i designer-

skie  lampy wpisujące się idealnie we wszystkie wnętrza, ale również wysoce energooszczędne, dzięki 

czemu podczas eksploatacji więcej środków będziemy mogliśmy przeznaczyć na działania związane 

z celem naszej działalności, a nie z utrzymaniem obiektu. Już na etapie realizacji inwestycji okazało 

się, że wybór Leny Lighting był trafny. Podczas prac wykonawczych  przedstawiciele tej firmy służyli 

doradztwem technicznym, ściśle, efektywnie i zgodnie współpracowali z architektem oraz, co należy 

podkreślić, wykazali się bardzo dużą elastycznością, co niezwykle ułatwiło w pełni satysfakcjonujące 

zakończenie prac. Podsumowując – efekt jest „olśniewający”.”

ks. Paweł Mąkosa – Ekonom Polskiej Prowincji , Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
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Zmodernizowaliśmy
Zespół szkół „Dębinka” w Poznaniu

„Celem wymiany oświetlenia w „Dębince” ze świetlówkowego na ledowe była poprawa jego jakości, 

przy jednoczesnym uzyskaniu oszczędności energii i obniżeniu kosztów eksploatacji. Ze względu na 

różną funkcjonalność pomieszczeń i różne ich wykończenie – modernizowaliśmy m.in. sale dydaktyczne, 

korytarze, sale gimnastyczne - dobrane oświetlenie musiało być zróżnicowane zarówno pod kątem 

parametrów technicznych jak i sposobu montażu. Zależało nam na kompleksowości obsługi – przy-

gotowaniu projektu spełniającego  normy oraz nasze oczekiwania i dostawie całości wymaganego 

oświetlenia. Takie właśnie wsparcie uzyskaliśmy od firmy Lena Lighting S.A. ze Środy Wielkopolskiej, 

którą oceniam jako godną zaufania. Inżynierowie reprezentujący tę firmę przed przystąpieniem do mo-

dernizacji ocenili stan naszego oświetlenia, przygotowali profesjonalny projekt rozmieszczenia opraw 

oraz dostarczyli je zgodnie z ustalonym terminem. Efekt jest znakomity. Dzięki nowemu oświetleniu 

powierzchnia jest równomiernie oświetlona łagodnym światłem, nie powodującym efektu olśnienia. Nie 

mamy już problemów z kurzącymi się,  mrugającymi i świecącymi różną barwą świetlówkami, wymaga-

jącymi ciągłych wymian. I co najważniejsze, znacznie zredukowaliśmy koszty eksploatacji. Rachunki za 

energię elektryczną obniżyły się o połowę! Jesteśmy w 100% usatysfakcjonowani, a niełatwą decyzję 

o modernizacji uważamy za strzał w dziesiątkę!” 

Adam Grabus - Dyrektor Administracyjny  



Zespół szkół „Dębinka” w
 Poznaniu



Oświetliliśmy
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej



Światło
Klinika ortopedyczna Halluxmed

„Oświetlenie jest rewelacyjne. Jest sercem całej inwestycji! Tworzy wspaniały klimat, czego nie są         

w stanie zapewnić oprawy świetlówkowe.”

dr Zbigniew Jackowiak, właściciel kl iniki

„Ostateczną decyzję zarówno co do technologii jak i modeli lamp podjął inwestor. W procesie wyboru 

ofert brały udział tylko i wyłącznie polskie firmy. Przy wyborze dostawcy oświetlenia inwestor zwracał 

uwagę od samego początku na oprawy PLANO LED. Po wyborze opraw zostały one zamówione i do-

starczone – część z nich nawet przed deklarowanym terminem dostawy. Od samego początku, opiekę 

nad inwestycją objął przedstawiciel handlowy firmy Lena Lighting, który na bieżąco wspierał nas i in-

westora we wszystkich procesach. Podsumowując - cały proces instalacji przebiegał szybko i sprawnie, 

oprawy spełniają wszelkie oczekiwania, szczególnie w kontekście estetyki, jak i wszelkich wymagań 

opisanych w normach, a efekt końcowy jest znakomity!”

Ryszard Danielewski właściciel firmy AKUDOR, która była wykonawcą inwestycji .

w służbie zdrowia



Nowe światło
w jednostkach PSP - Żnin i Lublin

Hubert Kurowski, KPPSP w Żninie.

Lena Lighting podjęła się instalacji i modernizacji oświetlenia w dwóch jed-

nostkach Straży Pożarnej - w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Żninie  i w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Lublinie. Pomimo, iż w pierwszym przypadku była to nowa inwestycja, a w 

drugim modernizacja - cel projektu w obu instytucjach był zbieżny: uzyska-

nie dobrej jakości oświetlenia, przy znacznej oszczędności energii. 

Wybór dostawcy oświetlenia nie był dla obu inwestorów łatwy. W jednost-

kach finansowanych ze środków publicznych szczególną wagę przykłada się 

optymalizacji kosztów, serwisu przed i powykonawczego oraz  ergonomii. 

Dlatego ważnym czynnikiem wyboru dostawcy była zarówno cena opraw, 

ich jakość, jak i możliwość uzyskania wsparcia technicznego. Niezwykle 

istotnym czynnikiem wyboru było również polskie pochodzenie produktów, 

ich dostępność i szerokość asortymentu.

„Oświetlenie zostało zamontowane zgodnie z przygotowanym przez Lenę Lighting projektem. Jego 

jakość jest bardzo zadawalająca, a same lampy estetycznie wpisują się we wnętrze. Już teraz mogę 

stwierdzić, że zrealizowaliśmy podstawowy cel inwestycji – względem projektu opartego na produk-

tach świetlówkowych uzyskaliśmy znaczną oszczędność energii i idącą za tym odczuwalną redukcję 

kosztów, związaną z eksploatacją i serwisem. Na każdym etapie inwestycji mogliśmy liczyć na aktywne 

wsparcie dostawcy oświetlenia – firmy Lena Lighting, co też jest istotnym czynnikiem oceny naszej 

satysfakcji z realizacji całości projektu.”



Podobnie przebiegała realizacja modernizacji  w komendzie w Lublinie. Tam również efekt końcowy  „spotkał się” z celem 

stawianym inwestycji. Osiągnięto znaczne oszczędności w poborze energii, obniżono koszty eksploatacji, a przy tym zamonto-

wane oświetlenie spełnia wymagane normy oraz jest estetyczne. Również i w tym przypadku Lena Lighting uzyskała pozytyw-

ne referencje, uwzględniające zadowolenie z przygotowania dokumentacji projektowej, terminowej dostawy i wzorcowego 

kontaktu z inwestorem oraz wykonawcą



Sklep Intermarche w Piekarach Śląskich

Piotr Rogowski - właściciel 

Zmodernizowaliśmy

„Celem wymiany oświetlenia w obiekcie była poprawa jego jakości i lepsze doświetlenie  poszczegól-

nych działów. Zwróciliśmy się do polskiego producenta Leny Lighting S.A.  o rekomendację rozwiązań. 

Firma ta nie tylko zaproponowała nam konkretny rodzaj oświetlenia – linie świetlne LINEA LED, ale 

również ustaliła kompleksowo plan wymiany. Począwszy od kwestii związanych z logistyką poprzez 

sam proces montażu. Byliśmy na bieżąco informowani o postępie prac i szacowanym momencie ich 

zakończenia. Cały proces przebiegł bardzo sprawnie, a zaproponowane oprawy oświetleniowe charak-

teryzowały się tak prostym i szybkim montażem, że nasza placówka handlowa nie musiała podczas 

modernizacji wstrzymać pracy dla klientów. Ku naszemu zaskoczeniu uzyskany efekt końcowy jest 

lepszy niż zakładaliśmy. Jest to dla nas powodem do dużego zadowolenia. Po wprowadzonej  moderni-

zacji oświetlenia sklep zrobił się dużo bardziej przyjazny i faktycznie pokazał „nowe kolory”. Zyskaliśmy 

lepszą czytelność dla klienta oraz ograniczyliśmy „ciemne strefy”. Zmiana jest szczególnie widoczna dla 

osób, które mają w pamięci poprzedni sposób doświetlenia sklepu. To co było ważne dla nas – mogli-

śmy od samego początku współpracy, aż do jej zakończenia liczyć na wsparcie Leny Lighting. Biorąc 

pod uwagę realizację całego procesu, możemy bezdyskusyjnie stwierdzić, że nasz rodzimy producent 

jakim jest Lena Lighting jest partnerem, na którego można liczyć i który jest wiarygodny w swojej 

dziedzinie. W obecnych czasach warto polegać na firmach godnych zaufania, które dbają tak o własne 

produkty, jak i o świadczony serwis.”



6x mniejsze
w firmie Fortaco

„Główne założenia projektu to spełnienie norm oświetleniowych dla hal produkcyjnych. System przerósł 

nasze oczekiwania. Koszt inwestycji zwrócił się  w ciągu roku. Koszty energii w ciągu roku zmalały 

sześciokrotnie. Rekomenduję firmę Lena Lighting jako dobrego Partnera Biznesowego, dostarczającego 

wysokiej klasy  oświetlenie.”  

Krzysztof Czajkowski, Maintenance and Infrastructure Manager

koszty energii, dzięki naszemu
oświetleniu LED

Firma Fortaco Janów Lubelski zdecydowała się na modernizację oświetlenia, 

wybierając oświetlenie Led polskiego producenta Lena Lighting. Zamonto-

wano w sumie ponad 200 opraw. Choć mogłoby się wydawać, że decyzja o 

modernizacji będzie niosła za sobą inwestycję, którą będzie trzeba amorty-

zować przez następne kilka lat, okazuje się, że nakłady finansowe zwróciły 

się już po pierwszym roku użytkowania i  skompensowały się z niższymi 

rachunkami za energię elektryczną. Kolejne lata przyniosą oszczędności na 

kosztach energii.

Projektując oświetlenie w takim obiekcie jak w firmie Fortaco Janów Lubel-

ski (hale produkcyjne), bierze się przede wszystkim pod uwagę spełnienie 

norm oświetleniowych, efektywność źródeł światła, długoletnią gwarancję, 

bezawaryjność i bezobsługowość oraz oczywiście energooszczędność. Inwe-

storowi zależało również na tym by obsługa była kompleksowa, a partner 

biznesowy wiarygodny. Szczególnie  biorąc pod uwagę gwarancję i bezpie-

czeństwo nie bez znaczenia jest wybór producenta. Wybierając polską firmę 

możemy  być pewni wsparcia nie tylko na etapie projektowania i montażu 

oświetlenia, ale również serwisu posprzedażowego i gwarancji.                                        

Właśnie te czynniki zadecydowały o wyborze polskiej firmy Lena Lighting. 

Już na etapie projektowania i instalacji przedstawiciele firmy Fortaco,  jak 

podkreślali w rozmowie,  przekonali się, że wybór był trafny. Otrzymali  

nie tylko profesjonalny projekt oświetleniowy, ale na każdym etapie byli 

wspierani fachową wiedzą. Cały proces modernizacji przebiegł sprawnie, bez 

opóźnień i utrudnień, a rezultat okazał się być  zaskakujący. Szczególnie  w 

kontekście efektu świetlnego. Zmiana oświetlenia przełożyła się na poprawę 

ergonomii i warunków pracy, a co za tym idzie  zadowolenie pracowników.



Nasze wybrane realizacje
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Lena Lighting S.A. konstruuje nowe produkty, wykorzystując najnowsze, światowe rozwiązania 

technologii LED oraz rozwiązania techniczne z zakresu sterowania oświetleniem. Nowoczesne 

laboratorium pomiarowe gwarantuje wiarygodność parametrów technicznych oraz zgodność 

z normami i standardami.

Polski Producent



www.lenalighting.pl
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Lena Lighting S.A., ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, e-mail: office@lenalighting.pl


