
 

 

Persbericht      

 

Aura Light internationaal winnaar van de 2015 SEAD Global 
Efficiency Medal competitie 

De Zweedse lichtfabrikant Aura Light is de internationale winnaar van de 2015 SEAD Global 

Efficiency medaille in de categorie platte armaturen. Het winnende product is het LED-paneel Aura 

Lunaria.  

De Super-efficient Equipment and Appliance Deployment (SEAD), een initiatief van het Clean Energy 

Ministerial, heeft voor de vierde keer de Global Efficiency Medal competitie gehouden op 12 mei 

2014, voor de erkenning van energie-efficiënte verlichting. Nu zijn de winnaars gekozen en Aura Light 

heeft de 2015 Global Efficiency medaille ontvangen in de categorie platte armaturen in de regio’s 

Australië en Europa. De prijsuitreiking vond op 26 augustus plaats in Luzerne, in Zwitserland, tijdens 

de conferentie Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting.  

 

“We zijn vereerd dat wij de 2015 SEAD Global Efficiency medaille hebben ontvangen. Dit is een zeer 

grote erkenning voor onze strategische focus op duurzame lichtoplossingen. Dit kwalitatief 

hoogwaardige LED-paneel geeft zowel direct als indirect licht, zodat er een goede sfeer kan worden 

gecreëerd. Daarnaast kan er zo’n 50% energie worden bespaard, afhankelijk van de oude installatie”, 

zegt Martin Malmros, CEO Aura Light International AB.  

 

Het winnende product is een LED-paneel voor plafondmontage, genaamd Aura Lunaria.  
De Aura Lunaria wordt toegepast als verlichting voor standaard commerciële systeemplafonds; 
doorgaans ter vervanging van standaard 600 mm x 600 mm armaturen met fluorescentieverlichting. 
Het wordt toegepast in kantoren, scholen en overige (commerciële) binnen toepassingen. 
 

Hamburg, 3 september 2015 

 

 Aura Light Central Europe  



Voor meer informatie:  
Vincent Dirkzwager, Sales Manager Benelux, +31 (0)6 200 833 13 
Sjennine ten Brinke, Marketing Manager Benelux, +31 (0)6 55 39 38 17, 
sjennine.tenbrinke@auralight.com  
 
Over Aura Light  
Aura Light is een verlichtingsfabrikant en levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij in staat zijn om kosten te 
reduceren en hun ecologische voetafdruk 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 zo´n 300 medewerkers en een omzet van 80 miljoen euro. Meer 
informatie vindt u op www.auralight.nl.  

Over SEAD  
SEAD is een multilateraal, vrijwillig initiatief van Australië, Brazilië, Canada, Chili, de Europese Commissie, Duitsland, India, Indonesië, Japan, 
Korea, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika, Zweden, de Verenigde Arabische Emiraten, Engeland en Amerika. 

Over het Clean Energy Ministerial 
Het Clean Energy Ministerial (CEM) is een wereldwijd forum op hoog niveau die een beleid en programma’s ondersteunt die bijdragen aan 
een schone energie technologie. Er worden ervaringen uitgewisseld en de overgang naar een wereldwijde schone energie economie wordt 
gestimuleerd. De Initiatieven zijn gebaseerd op de gezamenlijke interesses van deelnemende regeringen en andere aandeelhouders.  

 

http://www.auralight.nl/

