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Aura Light erhverver armaturproducenten Zobra  

Den svenske belysningsvirksomhed Aura Light har erhvervet Zobra, en svensk virksomhed, der 
udvikler og producerer armaturer til den offentlige sektor. Købet tager Aura Light endnu et skridt 
fremad som helhedsleverandør af energieffektive belysningsløsninger. 
 
Zobra har et bredt udvalg af armaturer til offentlige områder og fokuserer på innovativt 
produktdesign. De har hovedkvarter i Vimmerby, hvor de også har produktion af armaturer. 2010 
købte Zobra virksomheden Noral som er et stærkt varemærke inden for udendørsarmaturer. 
 
– Vi er glade for at være en del af koncernen Aura Light og som supplement til Aura Lights sortiment 
med vores produkter og vores ekspertise inden for armaturer. Vi er to selskaber, der sammen 
tilbyder vores kunder en unik totalløsning af højkvalitativ belysning, siger Michael Engstrand, 
administrerende direktør Zobra AB. 
 
Aura Light tilbyder en bred vifte af lyskilder, LED belysningsløsninger, armaturer og lysstyring. 2012 
erhvervede virksomheden IQ SensorTech, en af de førende leverandører af produkter og systemer 
inden for lysstyring. 
 
– Erhvervelsen af Zobra er en vigtig del af Aura Lights vækststrategi og vores kunder efterspørger i 
stigende grad komplette belysningsløsninger. Opkøbet er et vigtigt skridt for os som leverandør af 
lyskilder, lysstyring og armaturer af højeste kvalitet, siger Martin Malmros, koncernchef i Aura Light 
International AB. 
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Om Aura 
Aura Light er en belysningsvirksomhed, der leverer bæredygtige løsninger til professionelle kunder, så de kan reducere sine omkostninger, 
sit energiforbrug og miljøbelastning. Aura Light er kendt for lang levetid, høj kvalitet og energibesparelser, hvor Aura Lights 
belysningsløsninger kan reducere energiforbruget med op til 80%. Aura Light blev grundlagt allerede i 1930 under navnet Lumalampan. 
Hovedkontoret ligger i Stockholm og belysningsløsningerne sælges over hele verden via datterselskaber og distributører. Kunderne findes 
primært inden for industri, handel og den offentlige sektor. Aura har cirka 250 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 600 millioner 
svenske kroner. Læs mere på www.auralight.dk.  
 
Om Zobra 
Zobra er en svensk armaturvirksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører funktionsrigtig belysning med et godt design til den 
offentlige sektor. Virksomheden har 63 ansatte i Sverige og produktion på sit hovedkontor i Vimmerby og havde i 2013 en omsætning på 85 
millioner svenske kroner. Zobra har under selskabets tiårige historie fået en etableret position inden for funktionsrigtig belysning med et 
godt design til den offentlige sektor. Læs mere på www.zobra.se.  
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