
Hur startklar är du?

Klara, färdiga, gó!

Vår lösning Startklar matchar och stärker ditt belysningsprojekt 

och ger rum för fler nöjda kunder. Tre flexibla nivåer förenklar 

resan från start till mål – oavsett om uppdraget gäller 

kontor, restaurang eller stora sporthallen. 



Vadsbo-KLAR Vadsbo-FÄRDIG
Innan du påbörjar ditt projekt – 
effektivt stöd som säkrar rätt inställningar.

Hjälp på plats vilket säkrar 
slutresultatet vid installation. 

Säkra vägen till nöjd kund! Vi gör förarbetet utifrån kundens önskemål 

och du kan koncentrera dig på installation och på att ta in fler projekt. 

Vi ställer in Casambi-appen samt utför programmeringen – 

vilket frigör tid att jobba med det du är bäst på.

Alltid nöjda kunder oavsett nya eller ändrade förutsättningar vid installation! 

Vi kommer ut till ditt projekt och hjälper dig vid driftsättningen av Casambi- 

enheterna. Vi ansvarar för inställningar och programmering så att 

slutresultatet blir av högsta kvalitet och enligt kundens önskemål. 

Vadsbo-KLAR Liten (Mindre än 20 enheter) 

Art.nr V-99X0000-010N 

Vadsbo-KLAR Mellan (21-100 enheter) 

Art.nr V-99X0000-011N 

Vadsbo-KLAR Stor (över 100 enheter) 

Art.nr V-99X0000-012N

Vadsbo-FÄRDIG  

Art.nr V-99X0000-015Y

Nivå 1 

Vadsbo-KLAR ger dig:

• Förprogrammerade Casambi-enheter anpassade för 

ditt projekt

• Förinställda nätverk

• Förinställda scener samt astrour-/tidsfunktioner 

• Bekväm distanssupport 

• Tid över för fler projekt

Nivå 2 

Vadsbo-FÄRDIG ger dig:

• Expertstöd på plats vid driftsättningen 

• Inställning av nätverk, scener, astrour-/tidsfunktioner enligt 

dina önskemål 

• Sensorer konfigureras enligt dagsljus och önskemål 

• Fullständig programmering på plats 

• Bekväm distanssupport vid behov

Tidigare Startklar-kunder:

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar och prisjusteringar.

Kontakta oss för 

prisbild, eller om du vill 

veta mer om våra olika 

helhetslösningar! 

031-23 56 00



Vadsbo-GÓ
Trygg och effektiv fullservice innan, 
under och efter ditt projekt.

Stöd och service utöver det vanliga vilket underlättar hela projektprocessen och 

ger garanterat nöjda kunder. Du får hjälp hela vägen, från planering till installation 

vilket säkrar hög kvalitet och utlovat slutresultat. Vi förkonfigurerar Casambi- 

enheterna och Casambi-appen skräddarsys med kundspecifika bilder 

och logotyper. 

Nivå 3 

Vadsbo-GÓ ger dig:

• Förprogrammerade Casambi-enheter 

• Förinställda scener nätverk, astrour-/tidsfunktioner 

enligt dina önskemål 

• Expertstöd på plats vid driftsättningen 

• Programmering kompletteras på plats 

• Sensorer konfigureras enligt dagsljus och önskemål 

• Gateway ingår i paketet 

• Bekväm distanssupport vid behov 

• 5 års garanti på projektet

Besöks-/postadress:

Hilma Anderssons gata 
15 421 31 Västra Frölunda

Telefon:

031-23 56 00
E-post:

info@vadsbo.net
Webb/Facebook:

www.vadsbo.net
facebook.com/Vadsbo

Vadsbo-GÓ 

Art.nr V-99X0000-020Y


