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Aura Light levererar hållbar belysning till Coop
Coop, en av de största dagligvarukedjorna i Sverige med sina 665 butiker, har ingått ett tvåårigt
avtal med det svenska belysningsföretaget Aura Light. I avtalet ingår att leverera hållbar LEDbelysning till butiker i Sverige, men även till Coop-butiker i Norden.
Coop är branschledande inom hållbarhet och när de startade processen med att hitta en leverantör
av belysning var deras mål att hitta en partner som kunde leverera hållbar och kostnadseffektiv
belysning samt sänka deras energiförbrukning. Genom att byta äldre, ineffektiva lysrör till Aura Lights
moderna LED-lysrör, kommer Coop att spara ungefär 65 % energi jämfört med en traditionell
belysningslösning. Utöver detta, får de kvicksilverfri belysning som kräver färre byten och mindre
underhållsarbete.
–

Hållbarhetsarbetet är en viktig del för Coop och det är viktigt för oss att arbeta med
leverantörer som har samma fokus. Därför var Aura Light ett naturligt val för oss. Vi
efterfrågade en energieffektiv LED-lösning som dessutom förhöjer kundens upplevelse i
butiken, säger Tord Lissel, energistrateg, Coop Sverige AB.

LED-lysrören ersätter de gamla lysrören via ett enkelt byte. Lysrören har hög effektivitet och god
färgåtergivning. De kommer att ersätta den nuvarande installationen, vilket bidrar till att Coop
maximerar sina energibesparingar och även minskar underhållskostnaderna tack vare den långa
livslängden.
–

Vi är mycket stolta över att Coop valde vår lösning. Genom att byta till det här T8 LEDlysröret kan man enkelt uppnå hög energibesparing och samtidigt få modern LED-belysning,
säger Erik Frejinger, försäljningschef Aura Light AB.

LED-lysröret som levereras till Coop ingår i sortimentet ”Easy Selection” som innehåller
energieffektiva produkter som är enkla att använda och installera.
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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 sin miljöpåverkan. Aura Lights produkter och lösningar är kända för sin långa livslängd, höga kvalitet och
betydande energibesparingar. Idag erbjuder Aura Light kompletta belysningslösningar med ljuskällor, armaturer och sensorer. Grunden till
Aura Light lades redan 1930 under namnet Lumalampan, och Long Life-lysrör har producerats sedan 1980. Försäljning sker över hela
världen genom koncernens dotterbolag och återförsäljare. Kunderna återfinns främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light
har cirka 300 anställda och en omsättning på cirka 700 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på www.auralight.se.

