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 Warszawa, 25 listopada 2014 r. 

Informacja prasowa 

ES-SYSTEM oświetliło ICE Kraków Congress Centre za ponad 5 mln zł 

ES-SYSTEM, czołowa polska firma specjalizująca się w oświetleniu profesjonalnym, dostarczyła systemy 
oświetleniowe do ICE Kraków Congress Centre – nowo wybudowanego i jednego z najbardziej prestiżowych centrów 
kongresowych w Europie. Wartość zrealizowanego kontraktu to ponad 5 mln zł netto, a jego zleceniodawcą była 
firma Budimex S.A.  

W ramach zrealizowanej umowy spółka ES-SYSTEM dostarczyła 15 000 sztuk opraw oświetlenia wewnętrznego. 
Zaprojektowane przez spółkę systemy oświetleniowe zostały indywidualnie dopasowane do architektury wnętrza 
obiektu. Aż 90% opraw dostarczonych do najważniejszych pomieszczeń to systemy oświetleniowe w technologii LED.  
W ICE Kraków Congress Centre spółka ES-SYSTEM zastosowała m.in.: systemy oświetleniowe DOWNLIGHT LED, LUNA, 
S6000 LED oraz DN LED. 

W celu wyeliminowania wpływu opraw oświetleniowych na akustykę oraz odbiór dźwięku, oświetlenie ES-SYSTEM 
zostało poddane specjalnemu badaniu akustycznemu, które przeprowadzono w Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie. 

Wszystkie dostarczone systemy oświetleniowe spełniają najnowsze wymogi UE w zakresie energooszczędności, 
gwarantując niski koszt zużycia energii elektrycznej.   

Informacje dodatkowe: 

ICE Kraków Congress Centre to nowoczesny  obiekt  spełniający  wymagania międzynarodowych organizacji  

kongresowych oraz zakładający organizację konferencji, wystaw, targów, ale też koncertów, projekcji filmowych  

i bankietów.  

 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
Anna Przyczyna 
Biuro Zarządu ES-SYSTEM S.A. 
Tel. +48 (12) 295 80 39 
e-mail: anna.przyczyna@essystem.pl 
 

ES-SYSTEM S.A. to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, 
architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego. Spółka tworzy wyspecjalizowaną Grupę Kapitałową, z własnymi zakładami 
produkcyjnymi, która wytycza kierunki rozwoju branży zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa. Strategia 
rozwoju Grupy zakłada wzrost organiczny realizowany poprzez umacnianie pozycji krajowego lidera w branży oraz dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej na rynki Unii 
Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów.  
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