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Aura Light skriver avtal med Bravida 

 
IQ Sensortech, som är en del av Aura Light, har skrivit avtal med Bravida, Skandinaviens 
största totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Avtalet 
avser sensorer och startades i Sverige i oktober. Även Norge och Danmark kommer att ingå i 
detta avtal under 2013.  
 
Aura Light har valts ut som den enda leverantören av sensorer till Bravidas sortiment i Sverige. 
Sensorerna kommer att ingå i Bravidas rekommenderade sortiment som erbjuds till deras kunder. 
Bravida är den största leverantören av installationslösningar i Sverige. Totalt finns Bravida på cirka 
150 orter i Sverige, Danmark och Norge, varav 90 i Sverige.  

– Vi är väldigt glada över avtalet med Bravida. Avtalet öppnar upp för nya möjligheter för båda 
parter och Bravida kan vara säkra på att få produkter som håller vad de lovar. Det är en bra 
affär för oss båda, säger Fredrik Hagman, affärsområdeschef för IQ Sensortech.  

Att ljusstyra med hjälp av sensorer är ett bra sätt att spara energi och samtidigt få rätt ljus. Den 
grundläggande idén i IQ Sensortechs system är att dela upp installationen i kluster av mindre 
belysningsgrupper där varje grupp kan styras individuellt. Sensorerna skapar ett optimalt ljus samt 
minskar energikonsumptionen betydligt vilket leder till kostnadsbesparingar och minskad 
miljöpåverkan.  

 

Stockholm 22 november 2012  

Aura Light AB 
 
För mer information, kontakta: 
Fredrik Hagman, affärsområdeschef för IQ Sensortech, Aura Light AB, 0708-99 88 01, 
fredrik.hagman@auralight.se 
Erik Frejinger, försäljningschef Aura Light AB, 08-564 881 46, 0708-93 48 88, 
erik.frejinger@auralight.se 
Alina Giraldo, presskontakt Aura Light International AB, 08-564 883 89, 0702-86 40 02 
alina.giraldo@auralight.com  
 
 
Om Aura Light 
Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar till professionella kunder så att de kan minska 
sina kostnader, sin energiförbrukning och miljöpåverkan. Aura Light är kända för lång livslängd, hög kvalitet och 
energibesparing, där Aura Lights belysningslösningar kan minska energiförbrukningen med upp till 80 procent. Grunden till Aura 
Light lades redan 1930 under namnet Lumalampan och Long Life-lysrör har producerats sedan 1980. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm och belysningslösningarna säljs över hela världen genom  koncernens dotterbolag och återförsäljare. Kunderna 
hittas främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light har cirka 240 anställda och en omsättning på cirka 500 
miljoner kronor. Läs mer på www.auralight.se.  
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