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CASINO AALBORG 
GÅR ALL IN PÅ SMART LYS
Hos Casino Aalborg vil man gerne byde alle 
aldre og typer af mennesker indenfor. 

Derfor var der også stort fokus på intelligent og fleksibelt lys, 
da den gennemgribende renovering af Casino Aalborg gik 
i gang. En renovering som er kommet i mål med hjælp fra 
blandt andre Nordelektro, som har stået for el-entreprisen. 

Stemningsfuldt hus
Som en del af opgaven har Nordelektro sørget for at ska-
be stemningsfuld belysning på kasinoet og Radisson blu 
Limfjord Hotel, som også er blevet renoveret sideløbende. 
Renoveringen omfatter vindfang, foyer, reception, restau-
ranter, lounge, kasino, møde- og konferencerum, værelser, 
elevatorreposer og et speciallavet vinrum. Nordelektro har 
haft ansvaret for alle elektriske installationer, samt levering 
og montering af ny belysning og speciallavede automatdøre.

Meget mere moderne
En af de mest væsentlige opdateringer er den intelligente 
lysstyring, som gør det muligt at skifte lysets farve og inten-
sitet på både kasinoet og hotellet. Det kan man gøre fra en 
smartphone eller tablet, uanset hvor man befinder sig. En 
anden iøjnefaldende opdatering er det speciallavede vin-
rum, som er inddelt i temperaturzoner. Her er vinreolerne 
opbygget i gennemsigtig plast, så også de kan skifte farve. 

Under hele renoveringen har Nordelektro arbejdet tæt sam-
men med lokale virksomheder. Blandt andre Magnus Thom-
sen Eftf. som har været hovedentreprenør på projektet.

  HURTIGE FAKTA:

  Renoveringen af Casino Aalborg og Radisson blu 
Limfjord Hotel har taget 1,5 år.

  Alene på renoveringen af kasinoet har man 
brugt omkring 10 millioner kroner.

  I kasinoet er der blandt andet blevet installeret 
nye spilleautomater, borde med lys, interaktive 
skærme og kameraer.
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“Der har været fuld drift på kasinoet under hele 
ombygningen. Derfor har det været vigtigt med et 
godt samarbejde mellem alle parter. Heldigvis er 
det gået rigtig godt. Alle har været fleksible, over-
holdt deres deadlines og generelt gået til opgaven 
med en positiv ånd.”
- Thomas Byrdal, Casino Aalborg


