Ourolux apresenta na APAS soluções que unem design e economia de
energia
Entre os produtos de destaque estão a maior variedade de lâmpadas em
formato bulbo do mercado, luminária tubular e linha de plafons.
A Ourolux, marca líder em LED, será um dos destaques da APAS 2018,
maior feira do setor supermercadista da América Latina, que acontece na
Expo Center Norte, em São Paulo, de 7 a 10 de maio.
A empresa participa do evento porque tem amplo mix de produtos par
atender desde o pequeno ao grande mercadista. Além disso, as lâmpadas
Ourolux estão disponíveis com tecnologias halógena, fluorescente
compacta e LED, para completar a linha de alto giro. Marca Top 3 em
pesquisa da Nielsen, a Ourolux está em 16 dos 20 principais canais
alimentares do Brasil.
O carro chefe será a linha de LEDs em formato bulbo. A Ourolux tem a
maior variedade de lâmpadas desse tipo no mercado.
“O consumidor brasileiro se acostumou com a bulbo desde a época das
incandescentes. Por isso desenvolvemos produtos com esse formato, mas
com tecnologia LED incorporada”, explica Antonio Carlos Pazetto, diretor
comercial da Ourolux.

Pazetto ressalta que as lâmpadas têm alarme antifurto para segurança dos
lojistas e está disponível em blisters. Esse tipo de embalagem possibilita
fazer teste com o produto e proporciona melhor exposição nos pontos de
venda.

Luminária Tubular SUPERLED

Ainda no sentido de apresentar produtos com formato apreciado pelo
consumidor, mas com LED incorporado, a Ourolux apresenta na APAS
Show 2018, a Luminária Tubular LED. Em dois modelos, liso e aletado, o
produto é muito versátil quanto à aplicação, pois pode ser utilizado em
cozinhas, escritórios, lavanderias, garagens, etc. Os modelos já vêm com 2
lâmpadas T8 SUPERLED. Ao final da vida útil, as lâmpadas podem ser
substituídas por novas, utilizando-se a mesma luminária. De fácil
instalação, já vem com suporte tipo "pé de galinha". Seu corpo é feito de
ferro com pintura eletrostática branca.
Plafons SUPERLED
A Ourolux também exibirá sua linha de Plafons SUPERLED. Desenvolvidos
para aplicações em ambientes residenciais e comerciais, os plafons
substituem, entre outras, as luminárias de embutir e sobrepor com
lâmpadas fluorescente compactas, com muito mais eficiência,
durabilidade e beleza. Disponíveis em blisters e caixas.

“Percebemos que o consumidor procura produtos com tecnologia Led
incorporada, para substituir lâmpadas que consumiam mais energia”,
explica o diretor comercial da Ourolux, Antonio Carlos Pazetto.
A Ourolux também destacará na Feicon 2018 sua linha de projetores
ultrafinos, spots e mini spots em LED.
O estande da Ourolux está no Pavilhão Azul, Rua C/7, número 234.

