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Aura Light lanserar ett komplett sortiment av LED-paneler för 
kontorsbelysning  

Belysningsföretaget Aura Light lanserar ett komplett sortiment av LED-paneler i olika storlekar och 
färgtemperaturer, passande för kontorsmiljöer.  

Flertalet studier den senaste tiden visar att rätt belysning bidrar till en bättre arbetsmiljö, bättre 
arbetsresultat och har en positiv inverkan på hälsa och välmående. Med dessa LED-paneler är det 
enkelt att byta till högkvalitativ LED-belysning.  Aura Lunaria ger ett jämnt ljus över hela LED-panelen.   
 

– Våra LED-paneler gör det enkelt att byta till högkvalitativ LED-belysning. Det är bra för 
arbetsmiljön och för miljön i stort eftersom de sänker energiförbrukningen, säger Martin 
Malmros, VD Aura Light International AB.  

 
Det kompletta sortimentet består av Aura Lunaria och Aura Lunaria Pro – alla tillgängliga i flera 
storlekar och I två färgtemperaturer, 3000K och 4000K. Aura Lunaria och Aura Lunaria Pro används 
som belysning i vanligt förekommande modultak, och ersätter ofta  600 mm x 600 mm 
lysrörsarmaturer.  LED-panelerna är idealiska i kontor, skolor och andra allmänna utrymmen. Aura 
Lunaria Pro är speciellt utvecklad för kontorsarbete i enlighet med EN-12464. 
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Erik Frejinger, försäljningschef Aura Light AB,  
08-564 881 46, 0708-93 48 88, erik.frejinger@auralight.se    
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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. 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 260 anställda och en omsättning på 
cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på www.auralight.se. 
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