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MANTENDO-SE FIEL A VOCÊ COMO SEU PROVEDOR DE SISTEMAS 
PARA O FUTURO

Nosso setor está passando por rápidas mudanças no momento atual, e é por isso que nós – 
a Vossloh-Schwabe – pretendemos nos posicionar ainda mais claramente.

Devido às várias aquisições de empresas no segmento de luminárias e componentes, bem 
como o ritmo acelerado do desenvolvimento de produtos LED, a estabilidade e a orientação 
de longo prazo são importantes.

Nós da Vossloh-Schwabe continuamos a ver nossa principal competência em apoiar vocês 
– nossos leais parceiros de negócios – com os componentes de iluminação e soluções de 
sistema adequados.

O grande feedback positivo que recebemos dos nossos produtos na Light + Building 2018 
foi muito bem acolhido. Consideramos que é um bom indício para continuarmos como 
relevantes fornecedores de sistemas com nossa linha de produtos, graças aos seus pontuais 
comentários.

Atualmente, a Vossloh-Schwabe já é o único fornecedor capaz de oferecer desenvolvimento 
e produção de drivers, módulos, lentes, acessórios e até mesmo soluções de controle de 
iluminação para uso interno e externo, através de uma única fonte.

Tendo defendido essa estratégia por quase 100 anos, a Vossloh-Schwabe está pronta para 
continuar apoiando você de maneira honrada e fornecendo soluções para SUAS luminárias 
no futuro.
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Criação de produtos 
dedicados, estabilidade 
das patentes e os 
benefícios do sistema 
fortalecem sua posição 
no mercado, permitindo 
que você alcance um 
sucesso sustentável nos 
negócios.

Productos VS

Módulos

Lentes

Drivers

Siste mas

https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/products/

