
Hver gang der sprang et lysstofrør 
i IKEAs sign tower krævede det en 
større indsats. Både økonomisk 
og administrativt. Derfor valgte 
IKEA at gå på jagt efter en ny og 
smartere løsning. Valget faldt på 
LED – og med Nordelektro som 
samarbejdspartner.

Når IKEA tidligere skulle skifte et lysstofrør i deres sign 
tower, medførte det en masse arbejde. Vejen skulle 
spærres af, og der skulle bestilles en lift. 

“Det var en omkostningstung proces. Ikke mindst fordi vi blev 
nødt til at håndtere service udefra tårnet. Samtidig var det 
ikke særligt langtidsholdbart. Så snart vi var færdige, sprang 
der et nyt lysstofrør. Og så kunne vi gentage hele forløbet,”  
forklarer Jesper Storm – salgsingeniør fra Nordelektro.

Fra lysstofrør til LED
For at nedbringe udgifterne gik IKEA på jagt efter en LED-
løsning. Målet var at etablere en mere langtidsholdbar 
løsning, der samtidig lettede omkostningerne til service. 
Nordelektro blev valgt som partner på opgaven. Jesper 
Storm fortæller: “I dag kan skiltet serviceres indefra tårnet. 
Dermed sparer IKEA udgifter til lift og undgår at skulle spærre 
vejen af. Vi kan bare gå op i tårnet, når vi skal håndtere en 
opgave.” 

Nedsætter elforbruget med 63 %
Det er ikke kun praktikken, der er blevet nemmere. 
Skiftet til LED har også medført en væsentlig reducering 
af elforbruget. En årlig besparelse på 63 % taler sit helt 
klare sprog. Derfor var det også logisk at skifte til LED, 
da IKEAs facadeskilt skulle renoveres. Denne opgave blev 
Nordelektro også valgt til at håndtere.
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FORDELE VED LED
   STOR ENERGIBESPARELSE
   ØKONOMISK I DRIFT 
   LÆNGERE LEVETID
   FULD LYSSTYRKE MED DET SAMME
   TÅLER KULDE OG VIBRATIONER
   INDEHOLDER IKKE KVIKSØLV

ÅRLIG BESPARELSE

 63 % 
           28.995 KWH

IKEA SER  
LYSET I LED


