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NetOnNet lägger ytterligare order på 
LED Lysrör från TopRight 
 
Ljusteknikföretaget TopRight Nordic får ytterligare 
uppdrag att leverera SMART LED™, LED-Lysrör till fyra av 
NetOnNets Lagershoppar. Ordervärdet är cirka 0,9Mkr 
med option på ytterligare 6 Lagershoppar till ett värde på 
ca 1,2Mkr. 
”En fjäder i hatten att vi fortsatt får förtroendet att leverera 
miljösmart belysning.  Vi fortsätter att utveckla samarbetet 
med NetOnNet, sänker elförbrukningen, sparar pengar och 
det gör gott för miljön”, säger Anders Myrbäck, VD på 
TopRight Nordic. 
 
Energibesparingen för belysning är cirka 50-90 procent, 
beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. LED-
Lysrörens mångfaldiga livslängd jämfört med konventionella 
lysrör innebär märkbart lägre drift och underhållskostnader för 
belysningen. Besparingen betalar installationen på mycket 
kort tid, vanligtvis under två år. 
 
Installationen beräknas ske under Q1-Q2 2020 och 
ordervärdet för TopRight Nordic ligger på cirka 0,9Mkr med 



option på ytterligare 6 Lagershoppar till ett värde på ca 
1.2Mkr.  
 
Om SMART LED™ från TopRight Nordic 
Med TopRight Nordics LED teknik erbjuder vi kompletta 
belysningslösningar, kostnadseffektiva, energisnåla 
hälsosamma och miljövänliga. Det gör det möjligt att 
skräddarsy din ljusmiljö, design och integration, dimbarhet, 
justering av ljustemperaturen och närvarostyrning är några 
delar som vi har lösningar på. 
 

Läs mer på www.toprightnordic.com 
 
Om NetOnNet 
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna 
och välkända varumärken direkt från lagerhyllan. NetOnNets 
fokus är att förenkla allt de kan för att erbjuda hemelektronik 
billigare än andra. Det är mottot för hela NetOnNet och 
grundar sig i deras unika självbetjäningskoncept. Kunderna 
ska välja NetOnNet, inte bara för att de har låga priser, utan 
även för att NetOnNet gör det enklare, ärligare och med fokus 
utifrån kunden själv. Det är så NetOnNet skapar mervärde och 
en stark relation med sina kunder. NetOnNet säljer till 
konsumenter och företag genom e-handel och 31 
Lagershoppar i Sverige och Norge. Huvudkontoret ligger i 
handelsstaden Borås. 
 
TopRight Nordic 
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi 
som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att 
synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor 
till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, Visual 
Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight 

http://www.toprightnordic.com/
http://www.netonnet.se/


Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag 
noterat på NGM börsen.   

 

TopRight Nordic AB (publ)  

Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 

www.toprightnordic.com  
 
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och 
digitalt glas. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-
32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  
 
 
 


