
 

 

Persbericht    

 

Aura Light levert duurzame verlichting aan Scandic hotels 

De Scandic hotels hebben gekozen voor de Zweedse lichtfabrikant Aura Light voor het leveren van 
duurzame verlichting aan 156 hotels in Scandinavië. Het driejarig contract heeft een omvang van 
ongeveer 1,6 mln euro. Dit is een belangrijke stap voor de Scandic hotels als het gaat om een 
duurzame bedrijfsvoering en dit helpt hun om het energieverbruik drastisch te verminderen.  

De Scandic hotels hadden als doel om een partner te vinden voor het leveren van hoge kwaliteit 
verlichting. Deze partner moest daarnaast in staat zijn om een verlichtingsoplossing te leveren die 
voldeed aan hun eisen op het gebied van het duurzaamheid en techniek.  
 

“Wij hebben gekozen voor Aura Light, omdat zij flexibel zijn. Bovendien hebben ze een sterk 
sales netwerk en een hoog service niveau. Duurzaamheid is voor Aura Light belangrijk en ze 
beschikken over een breed assortiment energiebesparende lichtoplossingen, waaronder veel 
verschillende LED-producten”, zegt Inger Mattsson, Director Sustainable Business, Scandic 
Hotels.  

 
Aura Light levert o.a. LED retrofit lichtbronnen aan de Scandic hotels, Long Life compact 
fluorescentielampen en LED down lights. Deze lichtbronnen zullen de bestaande verlichting 
vervangen en dragen bij aan een besparing op het energieverbruik en dankzij de lange levensduur 
zullen de onderhoudskosten worden verminderd.  
 

“Wij zijn erg trots dat de Scandic hotels hebben gekozen voor onze duurzame 
lichtoplossingen. De Scandic hotels staan bekend om hun duurzame bedrijfsvoering en het is 
daarom een eer om met hun samen te werken om hun doelstellingen te bereiken, zegt 
Martin Malmros, CEO Aura Light International AB. 

 
Scandic is de grootste hotelketen in Scandinavië. Scandic heeft 228 hotels in 8 landen: Noorwegen, 
Zweden, Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland, België en Polen.  
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Voor meer informatie: 

Vincent Dirkzwager, Sales Manager Benelux, +31 (0)6 200 833 13  

Sjennine ten Brinke, Marketing Manager Benelux, +31 (0)6 55 39 38 17, 

sjennine.tenbrinke@auralight.com 

Martin Malmros, CEO and Group Director Aura Light International, +46 (0)8 564 883 40 

 
 

Over Aura Light 

Aura Light is een verlichtingsfabrikant en levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij in staat zijn 

om kosten te reduceren en hun ecologische voetafdruk te verlagen. Aura Light staat bekend om haar hoge kwaliteitsproducten 

met een lange levensduur en haar lichtoplossingen waarmee bovendien tot 80% bespaard kan worden op het energieverbruik. 

De basis voor Aura Light werd al in 1930 gelegd onder de naam Lumalampan. Long Life lampen worden geproduceerd sinds 

1980. Het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden. Het concern heeft dochterondernemingen en distributeurs en 

verkoopt lichtoplossingen over de gehele wereld. De klanten komen voornamelijk uit de industrie, retail en de openbare sector. 

Aura Light heeft ruim 260 medewerkers en een omzet van zo´n 70 miljoen euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl. 
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