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Aura Light leverer bæredygtig belysning til Coop 

Coop, en af de største detailkæder i Sverige med sine 665 butikker, har underskrevet en toårig 

aftale med det svenske belysningsselskab Aura Light. I aftalen indgår at levere bæredygtig LED 

belysning til butikker i Sverige, men også til Coop-butikker i Norden. 

Coop er branchens førende inden for bæredygtighed, og da de begyndte processen med at finde en 

leverandør af belysning, var deres mål at finde en partner, der kunne sikre en bæredygtig og 

omkostningseffektiv belysning og reducere deres energiforbrug. Ved at erstatte ældre, ineffektive 

lysstofrør til Auras moderne LED rør, vil Coop spare omkring 65% energi sammenlignet med 

traditionelle belysningsløsninger. Ud over dette, får de kviksølvfri belysning, der kræver færre 

udskiftninger og mindre vedligehold. 

- Bæredygtighed er en vigtig del hos Coop, og det er vigtigt for os at arbejde med leverandører, der 

har samme fokus. Derfor er Aura Light et naturligt valg for os. Vi bad om en energieffektiv LED 

løsning, der også forbedrer kundeoplevelsen i butikken, siger Tord Lissel energistrateg, Coop Sverige 

AB. 

LED lysstofrørene erstatter de gamle lysstofrør via en enkel udskiftning. Lyskilderne har høj 

effektivitet og god farvegengivelse. De vil erstatte den eksisterende installation, hvilket bidrager til at 

Coop maksimerer deres energibesparelser og også reducerer vedligeholdelsesomkostningerne takket 

være den lange levetid. 

- Vi er meget stolte af at Coop har valgt vores løsning. Ved at skifte til dette T8 LED lysstofrør, kan 

man enkelt opnå høje energibesparelser og samtidigt få en moderne LED belysning, siger Erik 

Frejinger, salgschef Aura Light AB. 

LED lysstofrøret der leveres til Coop indgår i sortimentet "Easy Selection", som omfatter 

energieffektive produkter, der er enkle at anvende og installere. 
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Om Aura Light 
Aura Light er en belysningsvirksomhed, der leverer bæredygtige løsninger til professionelle kunder, så de kan reducere sine omkostninger, 
sit energiforbrug og indvirkning på miljøet. Aura Lights produkter og løsninger er kendte for deres lange levetid, høje kvalitet og betydelige 
energibesparelser. I dag tilbyder Aura Light komplette belysningsløsninger med lyskilder, armaturer og sensorer. Aura Light blev grundlagt 
allerede i 1930 under navnet Lumalampan og Long Life-lysstofrør har man fremstillet siden 1980. Produkterne sælges over hele verden via 
datterselskaber og distributører. Kunderne er primært inden for industri, handel og den offentlige sektor. Aura Light har cirka 300 ansatte 
og en omsætning på ca. 700 millioner svenske kroner. Hovedkontoretligger i Stockholm. Læs mere på www.auralight.dk.   
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