
 
 

 
 

 

Persbericht 
 

Aura Light start LED productie in Zweden 

Hamburg, 28 januari 2013 – Lichtfabrikant Aura Light heeft een unieke LED lichtbron 
ontwikkeld die vanaf nu wordt geproduceerd in de eigen fabriek in Karlskrona, Zweden. 
Dit product maakt deel uit van het assortiment van duurzame en hoogwaardige kwaliteits 
lichtoplossingen.  
 
Aura Light, met haar hoofdkantoor in Stockholm, Zweden, produceert al jarenlang energie-
efficiënte lichtoplossingen met een focus op duurzaamheid en hoge kwaliteit. Een groot deel 
van de producten wordt ontwikkeld en geproduceerd in Karlskrona, in het Zuiden van Zweden, 
waar nu ook de LED productie wordt opgestart.  
 

– Het is fijn dat we in staat zijn om de LED lichtbronnen in onze eigen fabriek in Zweden 
te produceren. Hierdoor zijn wij in staat om de kwaliteit, een duurzame productie en een 
efficiënte distributie te waarborgen, zegt Martin Malmros, CEO Aura Light International 
AB.   

 
LED lichtoplossingen worden beschouwd als de toekomst van duurzame verlichting, maar de 
technologie is kostbaar en er zijn veel kwaliteitsproblemen, waardoor de levensduur aanzienlijk 
verkort wordt.  
 
Aura Light heeft de Aura UltiLED Long Life geïntroduceerd met een gegarandeerde levensduur 
van 8 jaar. Deze lichtbron is duurzaam en van hoge kwaliteit. De LED’s zijn geplaatst in een 
hermetisch afgesloten buis waardoor de module beschermd is tegen chemische vervuiling en 
vocht. Dit zijn de twee meest voorkomende oorzaken van LED-systeem defecten. De Aura 
UltiLED Long Life dient toegepast te worden met een nieuw LED armatuur. De UltiLED is geen 
retrofit LED buis, maar een nieuw type LED lichtbron voor nieuwe LED-verlichtingsarmaturen en 
-oplossingen. Deze lichtoplossing biedt klanten van Aura Light maximale energie-efficiëntie en 
een lange, gegarandeerde levensduur.  
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Voor meer informatie: 
Vincent Dirkzwager, Sales Manager Benelux, Aura Light Central Europe, +31 (0)6 200 833 13  
Sjennine ten Brinke, Marketing Manager Aura Light Central Europe, +31 (0)6 55 39 3817, 
sjennine.tenbrinke@auralight.com 
 
 
Over Aura Light 
Aura Light is een verlichtingsfabrikant. Aura Light levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij 
in staat zijn om kosten te reduceren en hun carbon footprint 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 240 medewerkers en een omzet van 
zo´n 60 miljoen Euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl. 


