
FISCHER LIGHTING FORNYER  
EKSISTERENDE BELYSNINGSARMATURER  
MED MODERNE, CERTIFICERET OG  
INDIVIDUELT TILPASSEDE LED-LØSNINGER.  



Fischer Lighting tilfører dine eksisterende  
armaturer al den funktionalitet,  
lyskvalitet og energibesparende  
teknologi, man forventer af  
moderne LED. 

I stedet for at smide dine gamle  
armaturer ud, opgraderer vi 
dem du har. 

Det er nemmere for dig, bedre for  
miljøet og billigere end at købe nyt.

Gammel 
elektronik fjernes

Armaturet er 
opgraderet til LED

Patenteret LED-teknologi 
installeres 

VORES KONCEPT Med vores patenterede 
metode, kan vi opgradere alle 

typer af lysarmaturer til LED



DERFOR SKAL DU VÆLGE  
FISCHER LIGHTINGS  
KONCEPT 

Bæredygtighed
Et mere bæredygtigt valg

Vores løsninger bygger på cirkulært design og går imod  
brug-og-smid-væk-kulturen. Alle dele kan skilles ad og  
genbruges, hvilket giver op til 42% CO2 besparelser sammen-
lignet med nye armaturer. Det er det oplagte bæredygtige valg.

Komfort og arbejdsmiljø
Skab bedre komfort og arbejdsmiljø

Med funktioner som døgnrytmelys udnytter vi lysets indvirk- 
ning på mennesker til mere end blot at spare energi. Vores 
LED-løsninger med dynamisk lysstyring skaber bedre arbejds- 
miljø som højner produktiviteten og trivslen. 

Økonomi
Spar penge ved at bruge det I har

I stedet for at købe nye lamper, kan I spare penge ved at 
energioptimere jeres eksisterende armaturer. I minimerer 
jeres driftsomkostninger og får en fremtidssikret løsning med 
store besparelser og god totaløkonomi. 

Design
Bevar det arkitektoniske udtryk

Ved at opgradere eksisterende armaturer, er det muligt at  
bevare det æstetiske udtryk, som bygningen er designet med. 
Alle vores skræddersyede løsninger giver optimal lyskvalitet  
og det rigtige lysdesign, der giver jer den bedste komfort. 

Kvalitet
Certificerede løsninger af højeste kvalitet 

Vores LED-belysning lever op til samtlige kvalitets- og sikker-
hedskrav. LED-løsningerne er CE-mærkede og bygger udeluk-
kende på kvalitetskomponenter. Derfor giver vi altid garanti på 
de produkter vi installerer. 



UNIKKE LØSNINGER 
TIL ALLE FORMÅL 

Uddannelse
Den rette belysning øger 
koncentrationsevnen 
og sænker støjniveauet. 
Vores LED-belysning med 
intelligent styring har  
positiv indvirkning på 
menneskers præstationer 
og humør, hvilket giver  
jer de bedste betingelser  
for indlæring.

Kontor og 
administration
Vores LED-belysning  
skaber de bedste arbejds-
betingelser og øger med-
arbejdertilfredsheden. 
Ved at genbruge lamper 
får i de færreste gener  
ved ombygning og de 
største besparelser på 
elregningen og driften.

Sundhed og 
pleje
Den rette belysning på 
plejecentre og hospitaler 
har store helbredsmæssi-
ge effekter på patienter og 
ældre. Derfor har vi bl.a. 
specialiseret os i at levere 
døgnrytmebelysning til 
sundheds- og plejesek- 
toren hvor man tilbringer 
meget tid indendørs. 

Boligforening
Vores store erfaring med 
belysning til boligforenin-
ger sikrer, at I får den 
rigtige belysning med 
fokus på tryghed, komfort 
og energibesparelser. 
Vi sikrer, at I får optimal 
belysning på fællesarealer 
med store drifts- og vedli-
geholdelsesbesparelser.

Sport og kultur
Der er store krav til belys-
ning i haller, som bruges til 
alt fra eksaminer til sport-
saktiviteter og fester. Det 
kræver fleksible løsninger. 
Vi har den viden og erfa-
ring med lyssætning og 
styring der skal til, for at 
jeres brugere får den opti-
male belysning og dermed 
den bedste oplevelse.



Fischer Lighting er en bæredygtig virksomhed i rivende udvikling med  
et unikt cirkulært koncept. Vi mener ikke, at der er nogen grund til  

at kassere velfungerende lamper, hvis man i stedet kan forny  
dem og få noget der er bedre.

Vores mål er at gøre op med den traditionelle brug-og-smid-væk-kultur,  
der er udtalt i belysningsbranchen. Hvert år kasseres millioner af velfungerende  

belysningsarmaturer med forældet elektronik.

At forny er både nemmere, bedre for miljøet og billigere end at købe nyt.  
Derfor producerer vi modulære LED-løsninger, der tager udgangspunkt  

i eksisterende armaturer, men som tilbyder al den funktionalitet, lyskvalitet  
og energibesparende teknologi, man forventer af moderne LED.

Vi skaber løsninger med bedre lyskvalitet, lavere energiforbrug  
og mindre miljøpåvirkning.

Ofte giver en LED-løsning fra Fischer Lighting færre gener i installationsperioden,  
fordi ombygning af lofter undgås. Vores løsninger kan skilles ad så man undgår  

at skulle smide hele armaturet eller lampen ud ved opgradering.

Vores metode er ansvarlig fornyelse, der skaber en lysere fremtid.

EN BÆREDYGTIG VIRKSOMHED 
MED STORE AMBITIONER 
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OUR CONTRIBUTION TO A BRIGHTER FUTURE 


