
 
 

Persbericht    

 

Aura Light introduceert een LED-armatuur met een 

gepersonaliseerd design 

  

De Zweedse lichtfabrikant Aura Light introduceert een flexibel LED-armatuur, de Exzite. De klant heeft 

de mogelijkheid om dit armatuur te ontwerpen naar eigen wensen. Het armatuur heeft een modern 

design en kan worden gebruikt in kantoren en andere openbare ruimtes.  

De Exzite is verkrijgbaar met zijpanelen en eindpanelen in diverse kleuren en met decoratieve 

schroeven. Hierdoor kan de klant zelf zijn eigen armatuur samenstellen en is het eenvoudig om het af 

te stemmen op het interieur of om juist een contrast aan te brengen. De Exzite kan worden besteld 

met 3 type sensoren zodat er een maximale energiebesparing kan worden gerealiseerd.  

“Dit armatuur is ideaal voor de moderne kantoren van tegenwoordig waar het armatuur deel 

uitmaakt van het interieurontwerp. Ik ben ervan overtuigd dat de Exzite architecten en ontwerpers 

helpt om te werken met lichtoplossingen als design element”, zegt Martin Malmros, CEO Aura Light 

International AB.  

Het armatuur is gebaseerd op de Z-core technologie. Dit is een LED licht aandrijving waardoor 

nieuwe en flexibele lichtconcepten kunnen ontstaan. Hierdoor is het mogelijk om producten te 

ontwerpen die elegant, slim en persoonlijk zijn, wat een belangrijk kenmerk is van hedendaagse 

armaturen. De Z-core technologie is de basis geweest van een hele serie armaturen, gebaseerd op 

diezelfde licht aandrijving.  
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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.  

http://www.auralight.nl/

