


Hvem er eco2LIGHT A/S

u Udvikler og distribuerer egen udviklede LED belysnings armaturer

u - Grossister -> alm. Salg -> Projektsalg 

u - Projektsalg, hvor vi altid inviterer installatøren med

u Videnshus med ingeniører, teknikere og elektrikere in-house

u Specialister i lysdesign med egen produktion 

u Opstart i 2009 -> Landsdækkende – Europæisk samarbejde

Vi vil gøre en forskel  !!!



u Bæredygtig belysning til alle typer projekter

u Siden 2009 har vi leveret professionel LED-belysning til alle typer projekter indenfor B2B. 
Her tilbyder vi den bedste tekniske support og rådgivning, relevant dokumentation og 
LED-finansiering, inden projektet etableres.

u - Industribelysning - Kommunale projekter

u - Detailbelysning (Skoler, SFO’er, institutioner mv.)

u (Diverse butikker) - Udendørs / facadebelysning

u - Kommerciel belysning - Stadionbelysning /padelbane/tennisbelysning

u (Kunstværker, skøjtebaner mv.) (Goal Station)

u - Professionel sportshalsbelysning - Gadebelysning

u - Svømmehaller - Kontormiljøer / receptioner mv.

u - Maritime miljøer - Hestestalde

u - Biludstillinger - Hønsefarme og landbrug

u - Julebelysning - Dekorationsbelysning



FN’ 17 verdensmål

u 7: Energi: LED belysning er den mest bæredygtige lyskilde, som kan produceres og anvendes. LED hjælper med at formindske 
CO2 udslip.

u 8: Anstændige jobs: Vi har været med til at opstarte Små job med mening i Aalborg. Det er gjort i samarbejde med Business 
Aalborg, Job Fokus og andre Erhvervsledere. Her hjælper vi folk som er på kanten af arbejdsmarkedet i job igen. Vi har ansat 
Flexjobber, vi har Praktikanter, Studiejobber og Studerende som skal lave projekter.

u 12: Ansvarlig forbrug og produktion: Vi stiller krav til vores produkter og producenter. Benyt så meget genbrugsplast og 
genbrugsaluminium som muligt. Produkterne skal kunne skilles ad og repareres, hvilket giver længere levetid. Ved endt levetid
skal det være muligt, at kunne opdele lyskilderne i rette fraktioner, således de kan genanvendes (Her ses vores cradle to cradle
tankegang). I den forbindelse, har vi fået en tredjepart (Aalborg Recycling) til at lave en genanvendelsesrapport der viser, at vi 
har en gennemsnitlig genanvendelsesprocent på hele 97,64 %. Genanvendelsesrapporten er at finde på vores hjemmeside 
www.eco2light.dk

u Vores bilpark er i løbende udskiftning til rene elbiler og hybridbiler. I skrivende stund mangler vi kun at udskifte den sidste 
varebil. Det forventes udført inden udgangen af 2021. Derefter er ALLE eco2LIGHT’s biler grønne, bæredygtige og tidssvarende.

u 17: Partnerskaber: Partnerskaber er en vigtig og givende ting. Alene er vi super gode og effektive. Sammen er vi fantastiske! 
Vores Genanvendelsesrapport er lavet i samarbejde med Aalborg Recycling, Vi har samarbejde med Stena Recycling, her 
tilbyder vi vores kunder, at Stena Recycling bla opstiller containere på byggepladser. Det giver vores kunder mulighed for, at 
aflevere gamle nedtagne lyskilder og derefter opsætte lyskilder fra eco2LIGHT. Kunden kan modtage penge fra Stena Recycling
for gamle lyskilder. Afregningen sker direkte mellem vores kunde og Stena Recycling. Vedr vores interne bæredygtighedstanker 
kan nævnes, at andre virksomheder modtager vores overskydende pakkefyld, hvilket gør, at vores restpakkefyld bliver endnu 
mindre. Vores resterende overskudsplast, papir, elektronik og pap bliver afhentet af henholdsvis Aalborg Recycling og Jysk 
Genbrug i Hjørring. Disse bæredygtighedstiltag har gjort det muligt, at med en virksomhedsstørrelse som eco2LIGHT, at vi har 
den mindste restaffaldscontainer som Aalborg kommune tilbyder!!!

http://www.eco2light.dk/


Produkt - Hvad tilbyder vi vores kunder
u Kvalitetsprodukt, der har været gennem vores produktudvalg

u Langt højere effektivitet, lavere energi- og driftsomkostninger

u Langt længere levetid end normalen (+50.000-80.000 timer, bl.a. pga. driver)

u Miljørigtigt og CO2-reducerende

u Gennemsnitlig genanvendelsesprocent på 97,64% - FLOT !
u Intelligent styring, dæmpning og zoneopdeling – Smart Styring

u Dokumentering (Dialux, 3D, simuleringer og beregninger /certificeret i at lave funktionsafprøvning 
(efterkontrol)

u Mulighed for fuld finansiering af LED-belysning i form af vore ESCO muligheder

u Optimere indeklimaet for medarbejderne = Bedre trivsel og indlæring samt nedsat sygefravær

u Drevet af en GRØN signaleffekt til omverdenen

u Montage venlig 

u Genbrugsplast og genbrugsaluminium



Case - Aalborg ZOO Julebelysning

Sanser og oplevelser: 

u Lækkert lys, hygge, familie og kærlighed

u 250.000 LED-Lyskilder

u Strømforbrug fra 15/11-19  – 30/12-19 = <10.000 DKK

u Mere end 84.000 gæster i juleperioden

u Ekstra indtjening bruges på:

u Avlsprogrammer, forbedringer til dyrene, ”Black Mamba” 
projektet

u Funktionelt ud over højtider, med firma logo farver 
til firmaevents

u Hvid lys til dagligt



Case:

u Rudolf -> Påskehare -> Bamse = Markedsføring

u Genbrug: Gevir -> Kaninører

u Arme -> Arme med påskeæg

u Cap og AAB skilt

u (vi har eget solcelle anlæg som producerer strøm)

u Skøjtebanen på CW Obels Plads i Aalborg = Varemærke



Stadionbelysning Aab



Århus og Aalborg skøjtebane m. 
farvede LED strips m. Casambi
trådløs lysstyring



Mønshallerne m. nye sportsarmaturer + 
farvede LED strips i skinne mont. På spær + 
LED spots m. farvet lys i svømmehallen + alm. 
Grundbelysning.



Twinkly Pro – velkommen til en verden, 
hvor lys møder teknologi og en 
ubegrænset oplevelse.

https://vimeo.com/503501502>

https://www.eco2light.dk/twinkly/
https://vimeo.com/503501502


Padeltennis belysning
-Low UGR

-Min.lysforurening naboer

Ny generation sportsarmatur



Viden og Grøn Tankegang
= Bedre Forretning

Tak for opmærksomheden

eco2LIGHT A/S www.eco2light.dk Hovednr: 7070 1555

http://www.eco2light.dk/

