
 

 

Persbericht 

Aura Light breidt haar LED retrofit assortiment uit met speciale 
versies voor de industrie en retail  

Eerder dit jaar heeft Aura Light een nieuwe, hoogwaardige LED Retrofit lamp geïntroduceerd 
waarmee klanten op een eenvoudige wijze om kunnen schakelen op energiezuinige LED verlichting 
en zo kosten kunnen besparen. Nu heeft Aura Light het assortiment uitgebreid met speciale versies 
die voldoen aan de hoge eisen in de industrie, retail en opslagruimten. De LED Retrofit lampen 
worden toegepast in bestaande T8 lichtinstallaties en vervangen T8 fluorescentielampen.  

Het Aura EasyT8 Long Life assortiment bestaat uit LED retrofit lampen van hoge kwaliteit met een 
hoge energie-efficiëntie, een uitzonderlijke lichtkwaliteit en een lange levensduur. Het Aura EasyT8 
Long Life assortiment wordt nu uitgebreid met twee versies. De Aura EasyT8 HO Long Life heeft een 
hogere lichtopbrengst en is daardoor geschikt voor industriële omgevingen en opslagruimten. De 
Aura EasyT8 90 CRI Long Life heeft een hogere kleurweergave en is ontwikkeld voor retail 
toepassingen.  
 
“Met de Aura EasyT8 Long Life treden we in de voetsporen van de andere hoogwaardige producten 
van Aura Light. Deze lamp biedt bestaande en nieuwe klanten de gelegenheid om te kiezen voor een 
retrofit product met een lange levensduur, een hoge lichtkwaliteit terwijl tegelijkertijd geld en het 
milieu worden gespaard. De twee nieuwe producten zijn zeer energiezuinig en de installatie gaat snel 
een simpel. De Aura EasyT8 Long Life maakt het mogelijk om eenvoudig nieuw leven te blazen in 
oude T8 lichtinstallaties met conventioneel vsa.”, zegt Martin Malmros, CEO Aura Light International 
AB.   
 

Door in bestaande lichtinstallaties de oude T8 fluorescentielampen en starters te vervangen door 

Aura EasyT8 Long Life en LED starters kan het energieverbruik tot 70% worden gereduceerd. De 

installatie duurt minder dan 60 seconden en zijn geen verdere investeringen nodig. 

 
“De Aura EasyT8 Long Life is een duurzame lichtoplossing voor diverse toepassingen en is ideaal als 
de klant een eenvoudige en kosten-efficiënte upgrade wilt naar LED verlichting”, zegt Martin 
Malmros. 
 
Alle versies van de Aura EasyT8 Long Life hebben een levensduur van 50.000 uur (L70B10). Aura Light 
geeft een garantie van vijf jaar op deze lichtoplossing. De lamp is uitgerust met een roteerbare 
lampvoet waardoor het mogelijk is om na installatie het licht te draaien in de gewenste richting. De 
lamp kan 90° worden gedraaid in beide richtingen. De lichtbron beschikt over uitstekende 
thermische en elektrische eigenschappen die de Aura EasyT8 Long Life tot een uitzonderlijk 
betrouwbaar product maken van hoge kwaliteit en is bedoeld om T8 fluorescentielampen te 
vervangen in bestaande lichtinstallaties met conventioneel vsa. Ze zijn verkrijgbaar in de 
kleurtemperaturen 3000K, 4100K en 5000K.  
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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 60 miljoen euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl. 
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