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Aura Light startar LED-produktion i Sverige 

Det svenska belysningsföretaget Aura Light har tagit fram en unik LED-ljuskälla som kommer 
att produceras i företagets fabrik i Karlskrona. Produkten utökar företagets utbud av 
miljövänliga och kvalitetssäkrade belysningslösningar.   

Aura Light har sedan länge ställt om sin utveckling och produktion mot miljövänliga och energieffektiva 
belysningslösningar. En viktig del av verksamheten har alltid varit utvecklings- och 
produktionsavdelningarna i anslutning till fabriken i Karlskrona, där LED-produktion nu startas.  
 

– Det känns bra att kunna presentera Aura Lights egen produktion av LED-ljuskällor, som 
dessutom produceras i Sverige. Detta gör att vi kan säkra vår kvalitet, en hållbar produktion 
och distributionseffektivitet, säger Martin Malmros, vd Aura Light International AB. 

 
LED-belysning har idag störst potential som framtidens miljövänliga belysning. Tekniken är dock 
fortfarande kostsam och har dragits med en rad kvalitetsproblem, som bland annat minskat den 
faktiska livslängden avsevärt.  
 
Aura Light har lanserat Aura UltiLED Long Life med en livslängdsgaranti på åtta år. Det är en 
energieffektiv LED-ljuskälla som håller en hög kvalitet. Dioderna sitter i ett förseglat rör och samtliga 
ingående komponenter är kvalitetssäkrade av Aura Light. LED-ljuskällan följer samma dimensioner 
som lysrör, men placeras i armaturer som har elektronik anpassad för LED. Lösningar baserade på 
Aura UltiLED Long Life är modulära, d v s ljuskällan kan bytas ut, utan att övriga delar behöver bytas. 
Lösningen är utvecklad för att garantera livslängd och maximera energieffektiviteten för Aura Lights 
kunder. 
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För mer information, kontakta:  
Martin Malmros, vd Aura Light International AB, 08-564 883 40, 0730-45 83 40, 
martin.malmros@auralight.com 
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.  

http://www.auralight.se/

