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This oﬀer does not constitute trade information
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
GreyArt Plus Agnieszka Margasińska
05-119 Stanisławów Drugi,
Wiśniowa 6A ,
Poland
Contact person
Łukasz Habierski
neonledpoland@gmail.com
Phone: 509894997
greyart.com.pl

Description of the contract
Jesteśmy producenten podświetlanych napisów, liter z plexi, pcv, poliwęglan.
Jesteśmy na Polskim rynku od wielu lat ale nasze produkty można oglądać na
targach i wystawach w Niemczech, Francji, Hiszpani. Teraz szukamy nowych
klientów na nasze produkty We are the manufacturer lighting letters, products from
PMMA, PCV, PC. Currently, we operate on Poland market but also ours product can
be seen at the exhibitions at German, France and Spain. Now we looking for new
customers for our product.

Supplementary information
NEONLED wypełni niejedno wnętrze, domagające się delikatnego oświetlenia.
Neonledy dają miłe ciepłe światło, które swoją delikatną poświatą rozświetla
wnętrze. Piękne, poręczne, bezpieczne a także niezawodne i energooszczędne.
Każdy NeonLed musi być zasilany. Standardowo jest to zasilacz wtyczkowy 12V
(wtykany w gniazdko) biały z kablem o długości około 190 cm. Na kablu
zamontowany jest włącznik z funkcją ściemniacza. Na życzenie jest możliwość
wykonania w wersji kinkietowej z kablem z tyłu napisu gdzie łączy się ze szczelnym
zasilaczem gotowym do montażu w ścianie. Ta opcja sprawia, że kabel znika a
NeonLed można włączać włącznikiem na ścianie. NEONLED will ﬁll many interiors
that require delicate lighting. Neonleds give a nice warm light that illuminates the
interior with its soft glow. Beautiful, handy, safe as well as reliable and energysaving. Each Neonled needs to be powered. Standard is a 12V plug (plugged into a
socket) white with a cable about 190 cm long. A switch with a dimmer function is
mounted on the cable. On request, it is possible to make a wall-mounted version
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with a cable on the back of the inscription where it connects to a sealed power
supply ready for installation in the wall. This option makes the cable disappear and
the Neonled can be turned on with a switch on the wall.

CPV
Furnishing
Miscellaneous decoration items
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Time limit for receipt of oﬀers
17.11.2021

Valid from
21.05.2021

Industries
Wyposażenie wnętrz
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Dywany i dekoracje
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
Organizacja targów i wydarzeń
Architektura
Media i reklama
IT/ICT

Purchasers from abroad
NO
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