ИКЕА ще премине изцяло към продажба на LED осветителни тела до 2016
Сряда, 03 Октомври 2012 12:57

ИКЕА дава нов тласък на устойчивите си практики за дома с решението до 2016г.
компанията да продава единствено LED лампи - решение, с което ще се превърне в
първата мебелна компания в САЩ, продаваща само
LED
крушки и лампи.
LED
осветлението намалява с 85% потреблението на електричество в сравнение с
трационните крушки с нажежаема жичка и може да издържи до 20 пъти по-дълго. А
това е много време!

Но, всъщност, само 27% от американците знаят, че LED осветлението издържа 20
години.

Подкрепяйки LED революцията, ИКЕА ще замени всичките си осветителни продукти
изцяло с
LED осветителни тела до 2016г., което означава, че милиони
хора ще имат възможността да живеят по-устойчиво и да спестяват от разходите за
електричество.

ИКЕА ще продава LED крушките си на най-ниска цена на пазара, като по този начин ще
ги направи достъпни до много повече хора. В допълнение, ИКЕА ще смени повече от 1
милион осветителни тела с
LED такива в магазините си.
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Устойчивостта е крайъгълния камък на ИКЕА, което изисква дългосрочни и
последователни стъпки за да направи бизнеса си по-устойчив, докато в същото време
предлага на клиентите си решения за по-устойчив начин на живот у дома.

„LED е осветителна революция. С покачването на потреблението на електричество в
глобален мащаб и покачващите се сметки за електричество, една малка
LED крушк
а може да има много голямо влияние. Тя консумира много по-малко енергия от
традиционната крушка и допринася за устойчивото развитие на обзавеждането у дома.
За да потвърдим нашето виждане, че всеки трябва да може да си позволи да живее по
устойчив начин, гарантираме, че нашите цени на
LED
осветление ще бъдат най-евтините на пазара.”, казва Стийв Хауърд, Главен Експерт по
Устойчивостта, ИКЕА Груп.

"WWF цели осигуряването на 100% възобновяемо енергийно бъдеще. С цел да намалим
зависимостта си от изкопаемите горива, трябва да взимаме впредвид всички
възможности. Почти 20% от глобалното потребление на електричество идва от
осветлението, така че една промяна към
LED технологията е ресурсо
спестяващия начин да направим мащабна промяна. Решението на ИКЕА със сигурност
ще има реален резултат в намаляването на електрическото потребление в много
домакинства.”, споделя Саманта Смит, ръководител на
WWF
Глобалната инициатива за промяна на климата и енергията.
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Тази LED инициатива е продължение на лидерството на ИКЕА в областта през
последните години като премахването на найлоновите торбички от магазините си през
2007г. и прекратяването на продажбата на традиционните крушки с нажежаема жичка
през 2010г.

„Ние сме обсвързани с идеята да дадем възможност на нашите колеги и клиенти да
живеят по по-устойчив начин у дома. А смяната към LED осветление е умен ход за
спестяване на разходи във всекидневните ни дейности. ИКЕА подкрепя идеята до
такова ниво, че наскоро подарихме
LED
крушки на всеки един от нашите 130,000 служители по света”, споделя Майк Уард, ИКЕА
Президент за САЩ.

Днес има широк избор измежду LED крушките предлагани в ИКЕА, които предлагат на
клиентите лесна смяна от традиционно към
LED ос
ветление без смяна на системата.
LED
осветлението до сега беше една от най-добре пазените тайни за устойчив начин на
живот:

- Ако един милион от населението смени само 1 лампа с LED крушка, това от гледна
точка на вредните
CO2
емисии се равнява на 17 милиона посадени дървета и премахването на 6,700 коли от
пътищата за цяла година.
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- LED крушките могат да издържат около 20 години. Това е с 20 пъти повече от
традиционната лампа с нажежаема жичка, 10 пъти повече от луминисцентна лампа и
два пъти повече от
енергоспестяемата крушка.

Изследване, проведено през Юли 2012г., с 6000 потребителя от Китай, Русия, Германия,
Великобритания, САЩ и Швеция, показа, че много от тях не са наясно за ползите от LED
осветлението; въпреки това 60% прояват интерес към този тип технология от гледна
точка на спестяването на електрическа енергия, особено когато цената на
електричеството се покачва и 20-25% от домакинските сметки за електричевство идват
от осветлението.

Изследването е проведено от YouGov за ИКЕА.

Департамента за Енергия в САЩ изчислява, че нарастващото потребление на LED освет
ление през следващите 15 години ще:

- Намали зависимостта от електричество за осветление с 62%
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-

Предотврати 258 милиона тона въглеродни емисии

- Предотврати нуждата от построяване на 133 нови електроцентрали

Преминете на LED осветление! Заедно можем да променим света – крушка по крушка.

Източник: http://www.csrwire.com/

Повече за резултатите от изследването прочетете в оригиналната статия.

Превод: Анастасия Велева
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