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Vælg spot:
• Spot vælges ud fra effekt, design og pris.  

Vælges LED-spots med indbygget lyskilde, er det her, man tager stilling til sine ønsker og behov for 
lysstyrke, lysfarve osv.

Vælg strømskinne & tilbehør:
• Vælges ud fra hvilke områder i butikken der skal belyses. Skinnerne kan sammensættes med forskellige 

samlestykker.

Vælg lyskilde: - Hvis den ikke er indbygget i spotten.
• Det er lyskilden, der styrer lyskvalitet, lysstyrke og lysfarve.

Ikke kun en lys idé - den er også klog.
Den rigtige belysning på varerne er et vigtigt element, når der skal skabes liv og gode oplevelser i butikken. 
Den rigtige belysning kan være med til at gøre oplevelsen af butikken og butikkens varepræsentationer spændende, ligesom en forkert 
belysning kan gøre en ellers spændende butik kedelig og ensformig.
 
 
 
Sådan sammensættes belysning:
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1-faSEt BELySnIng

Super lyssættet 
Hvid  eller sort. 
2 meter 1-faset skinne og  
3 tube spot incl. lyskilde 
Der kan tilkøbes ekstra spots og lysskinner 

Hvid. Varenr.: 5122-01

Sort. Varenr.: 5122-04                          
                        1.195,-

1-FASet belYSNiNg - SpOt

Hvor længe har du råd til at vente..? 
Du kan spare betydeligt ved at skifte dine nuværende lyskilder ud med LED belysning. 

 
Prøv vores beregningsskema på www.supersellers.dk og se, hvor meget du rent faktisk kan spare.

 
Skynd dig! Jo før du begynder – jo mere kan du spare. Her er tid virkelig penge!

Professionelle LED-løsninger der fungerer i butik!
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Varenr.: artikel: farve: Pris:
5110 + Strømskinne, 1 meter Hvid eller sort 185,-
5111 + Strømskinne, 2 meter Hvid eller sort 345,-

1 5112 + tilslutningsstykke  Hvid eller sort 85,-
2 5113 + Samlestykke Hvid eller sort 70,-
3 5114 + Vinkelstykke - højre Hvid eller sort 95,-
4 5115 + t-stykke    Hvid eller sort 95,-
5 5116 + Pendeladaptor Hvid eller sort 75,-

tilbehØr

Hvid eller sort. 
1 meter. Varenr.: 5110 + farve

185,-
2 meter. Varenr.: 5111 + farve

345,-

1-fasede skinner fungerer som holder af spots og som 
leder af strømmen.
Skinnerne leder strømmen i 1 fase. Det vil sige, at 
alle spots på samme skinne er enten tændte eller 
slukkede.

StrØmSkiNNe 1- FASet

• 1-Faset: På 1-fasede skinner kan de monterede spots være tændte eller slukkede.
• 3-Faset: På 3-fasede skinner kan de monterede spots indstilles med forskellige tændinger.
• Spredning: Den vinkel lyskilden spreder lyset med. Jo mindre spredning, desto mere intensiv belysning.
• Watt: Lyskildens forbrug.
• Lumen: Energieffektiviteten opgives i lumen pr. watt. Jo højere lumen pr. watt, desto bedre energieffektivitet. 
• Farvetemperatur: Beskriver lysets egen farve og fortæller, om lyset virker varmt eller koldt.
• Kelvin: farvetemperatur angives i kelvin og skalaen går fra 0 til 10.000 k. Jo lavere temperatur, desto varmere lys.
• RA:   Viser lyskildens evne til at gengive farver naturtro. 100 ra svarer til dagslys.
• LED: forkortelse for Light Emitting Diode. En diode, der afgiver lys med stor effektivitet.

betYDNiNg AF lYStermer
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SpOtS

Tube spot 
Hvid  eller sort. 
Cylinderformet Ø52 / 15 cm.
aluminium 
Med LED lyskilde.  

Hvid. Varenr.: 5120-01
Sort. Varenr.: 5120-04        
 
295,-

Bell 
Hvid  eller sort. 
Cylinderformet Ø70 / 13,6 cm. 
aluminium
Med LED lyskilde.  

Hvid. Varenr.: 5121-01
Sort. Varenr.: 5121-04     
 
295,-

Ekstra lyskilde
Lumen: 360 
LED. Par16 , 5W, 3000k 
Varenr.: 5951-00 45  ,-

Tube spot. Pro 
Cylinderformet Ø6 / 13,5 cm.
aluminium 
Med LED lyskilde.  

Hvid. Varenr.: 5124-01
Sort. Varenr.: 5124-04     
    
Messing. Varenr.: 5124-63
titan. Varenr.: 5124-05        
 
695,- 

1-faSEt BELySnIng
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3-FASet belYSNiNg - SpOt
På 3-fasede strømskinner kan du montere få eller mange spots, lige som det passer dig.

3-fasede skinner fungerer som holder af spots og som 
leder af strømmen.
Skinnerne leder strømmen i flere faser. Det vil sige, at 
alle spots kan indstilles med forskellige tændinger.

Varenr.: artikel: farve: Pris:
4400 + 1 meter skinne Hvid eller sort   195,-
4401 + 2 meter skinne Hvid eller sort 385,-

1 4404 + tilslutningsstykke  Hvid eller sort 85,-
2 4405 + Endestykke Hvid eller sort 15,-
3 4406 + Samlestykke Hvid eller sort 85,-
4 4407 + Vinkelstykke - højre Hvid eller sort 195,-
5 4408-01 flexbøjning Hvid 335,-
6 4412+ t-stykke    Hvid eller sort 295,-
7 4413+ Pendeladaptor Hvid eller sort 85,-

tilbehØr

Hvid eller sort. 

1 meter. Varenr.: 4400 + farve

195,-
2 meter. Varenr.: 4401 + farve

385,-

• 1-Faset: På 1-fasede skinner kan de monterede spots være tændte eller slukkede.
• 3-Faset: På 3-fasede skinner kan de monterede spots indstilles med forskellige tændinger.
• Spredning: Den vinkel lyskilden spreder lyset med. Jo mindre spredning, desto mere intensiv belysning.
• Watt: Lyskildens forbrug.
• Lumen: Energieffektiviteten opgives i lumen pr. watt. Jo højere lumen pr. watt, desto bedre energieffektivitet. 
• Farvetemperatur: Beskriver lysets egen farve og fortæller, om lyset virker varmt eller koldt.
• Kelvin: farvetemperatur angives i kelvin og skalaen går fra 0 til 10.000 k. Jo lavere temperatur, desto varmere lys.
• RA:   Viser lyskildens evne til at gengive farver naturtro. 100 ra svarer til dagslys.
• LED: forkortelse for Light Emitting Diode. En diode, der afgiver lys med stor effektivitet.

betYDNiNg AF lYStermer
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3-faSEt BELySnIng

Pallesen 19  
Hvid eller sort. 
Cylinderformet Ø9,5 /H11,5 cm. 
aluminium 
Med indbygget LED lyskilde. 

Lumen: 3200
kelvin: 3000 
Watt.: 30
Spredning: 45 grader 

Hvid. Varenr.: 5909-01
 
Sort. Varenr.: 5909-04
  

675,-

god i  
Højloftede 

lokaler

Er du i tvivl om hvad LED spots kan gøre for belysningen i din butik?

Vi har prøvekasser med 6 stk. spots med adapter til 3-fasede skinner, som du er velkommen til at få på prøve i din butik i nogle dage.  
Det er uden forpligtelser og en service der sikrer dig at du foretager et valg du bliver glad for.

Du er også velkommen til at se belysningen i vores showroom og til at få hjælp i telefonen.
ring til os på 75 71 15 99 og få en snak om mulighederne.

Vi kan hjælpe med lysberegninger og med råd & vejledning om belysning og leasing. 
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Hvorfor lease butiksbelysning
Det korte svar er: fordi det er en forretningsmæssig fornuftig måde at disponere på. 

Leasing koster ofte mindre end det gør at trække penge til investeringen på en kassekredit.  
Derfor kan det være en god måde at sikre likviditeten i forretningen generelt. 

Derudover er der det særlige ved at lease belysning, at der ofte er en stor besparelse i strømforbruget. Besparelsen kommer fordi moderne 
LED-spots bruger langt mindre strøm end gamle glødepærer, halogenpærer og HQI-pærer. Denne besparelse kommer med det samme og 
forskellen i den mindre strømregning kan ofte være så stor, at den er større end leasingydelsen.   
På denne måde får du altså både bedre lys i butikken og en mindre omkostning totalt set. 

Ved leasing betaler du ikke investeringen med det samme, men i rimelige rater over en periode du vælger. 

• giver fordelene ved investeringen med det samme 

• giver mulighed for øget salg, der kan finansiere investeringen 

• frigør likviditet, der kan bruges til gode daglige varekøb 

• gør dig mindre afhængig af banken  

• giver fuld fradragsret for leasingydelserne efterhånden som de forfalder 

• fordeler omkostningerne over den aftalte periode 

• Du kender dine omkostninger i hele perioden 

• gør det nemt at budgettere 

• Der er fuld fradragsret for leasingydelserne efterhånden som de forfalder

Leasing er en fornuftig prioritering af enhver forretnings likviditet.  tænk bare på hvor almindeligt det er blevet at lease biler. 
Både for forretninger og privat.  

Mindste beløb der kan leases er kr. 10.000,- plus moms.   Der kan leases over  36 / 48 eller 60 mdr. 
 
Vi tror på, at du med vores salgsredskaber kan sælge så meget mere at du indtjener leasingydelsen og mere til.   
gør du det, giver din leasingaftale overskud og en mere spændende butik.   

Har du lyst til at høre mere om dine muligheder for en god leasingaftale?   
Så kontakt os på 75 71 15 99  

Vi hjælper også gerne med Leasing? 

Optimér din butik med nye salgsfremmere og oplev glæden 
ved de nye muligheder og mersalg.  
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PEnDLEr

Rørpendel
aluminium 
Cylinderformet Ø80. / 13 cm. 
Med indbygget LED lyskilde.  
 
Lumen: 1100 
kelvin: 3000 
Watt.: 10

Hvid.  
 
Varenr.: 5877-01                       495,-

peNDel
Pendler monteres med direkte tilslutning til strømudtag 
eller med pendeladaptor i strømskinne.

Tube-pendel
Hvid eller sort. aluminium 
Cylinderformet Ø52 / 40 cm. 
Med LED lyskilde. 
 
nye lyskilder kan tilkøbes
(Varenr.: 5951-00)
 
Varenr.: 5904 + farve        495,-

Messing eller rose gold. aluminium 
Cylinderformet Ø52 / 40 cm. 
Med LED lyskilde. 
 
nye lyskilder kan tilkøbes
(Varenr.: 5951-00)
 
Varenr.: 5904 + farve        595,-


