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oświetlenie

LUDZIE 
Firma to ludzie, to suma doświadczenia, energii i kreatywności 
naszych pracowników. Firma to ludzie, to suma pozytywnych 
wrażeń, estetycznych doznań i krytycznych opinii naszych 
klientów. Mimo swojej młodości, nasz zespół ma ponad 
26 lat doświadczenia w branży nowoczesnych opraw 
oświetleniowych i suma ta ciągle rośnie... 

TECHNOLOGIA
Innowacje oraz codzienne doskonalenie procesów 
projektowania i produkcji wymagają od nas bycia na bieżąco 
z najnowszymi technologiami. Inwestujemy w nowoczesne, 
zaawansowane oprogramowanie projektowe 3D, pozwala 
nam to skrócić czas w jakim nasi klienci oczekują na nowe 
projekty. Wprowadzamy własne profile umożliwiające 
budowanie funkcjonalnych i użytecznych opraw i systemów 
oświetleniowych. 

LABRA Sp. z o.o.

tel. kom. 500 175 552
tel. 32/ 210 93 63

biuro@labra.pl

www.labra.pl

Jesteśmy w 100% polskim 
producentem opraw oświetleniowych 
w nowoczesnej stylistyce, 
dla sklepów, biur, hoteli i przestrzeni 
mieszkalnych. Stawiamy na wysoką 
jakość, nowoczesne rozwiązania 
i niebanalną stylizację. Wśród polskich 
producentów jesteśmy firmą młodą, 
ale właśnie dlatego to my musimy 
starać sie bardziej, dlatego codziennie 
wkładamy w naszą pracę więcej 
energii i entuzjazmu. 
W kontaktach z naszymi klientami 
stawiamy na rzetelność i otwartość 
na nowe pomysły. Obiecujemy 
podążać tą drogą.

CELE
Naszym nadrzędnym celem jest ciągły, energiczny rozwój... produktów, rynku nowoczesnych opraw oraz nas samych jako 
firmy i ludzi. Naszą ambicją jest również dorównywanie naszymi produktami do europejskich i światowych standardów. Ufamy 
że, dzięki Waszym pomysłom i krytycznym uwagom, uda nam się codziennie osiągać te cele. Dołączcie do nas!
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