
Smider i ogSå penge 
i skraldespanden 
og unødig CO2 i 
atmOsfæren? 
Fischer Lighting hjælper jer med at 
gøre op med brug og smid væk-kulturen

ArmATurer ender 
På LoSSePLAdSen

FiScher LigTing – www.FiScher-LighTing.com – inFo@FiScher-LighTing.com. 

genBrug i STedeT 
de eKSiSTerende 
ArmATurer

hJÆLP KLimAeT, 
Få Bedre LYS  og 
SPAr Penge

Størstedelen af alle armaturer ender 

i dag på lossepladsen. og andelen er 

stigende, da nye Led armaturer oftest 

leveres integreret, så lyskilderne ikke 

kan udskiftes ved defekt, eller når ny 

bedre teknologi kommer på markedet.

Fischer Lighting har udviklet og taget 

patent på flere løsninger, så vi i dag kan 

genbruge og ombygge alle eksisterende 

armaturer til Led. det gælder alt lige fra 

designerlamper til lygtepæle.

Vi kan udstyre dem med den nyeste 

Led teknologi og få dit eksisterende 

armatur til at blive som nyt, men med 

et markant lavere energiforbrug. 

Fischer Lighting er en 100% dansk virk-

somhed, og vi får produceret næsten 

alle vores ikke elektroniske materialer 

i danmark. dermed er du med til at 

sikre danske arbejdspladser.

det betaler sig at genbruge. 

i de fleste tilfælde kan vi 

levere en løsning markant 

billigere, end hvad et nyt tilsvarende 

armatur vil koste (se bagsiden for bereg-

ningseksempel).

Vores løsninger er fremtids- 

sikrede, så du undgår at 

skulle smide armaturet ud 

igen om få år. Ved at genbruge spar-

er du også helt op til 57% ekstra co2 

i forhold til at købe nye armaturer. 

hvilket svarer til at køre 37 gange rundt 

om jorden i sin bil*.  

Lyskvaliteten er mindst lige 

så vigtig som at spare co2 

og penge. det handler om 

at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø. 

Vi arbejder kun med den nyeste Led 

teknologi og unikke fleksible løsninger, 

der bedst muligt kan tilpasse lyset til 

jeres medarbejderes behov. 

*Kontakt os for beregningsdetaljer. gælder ved udskift-

ning af 1000 armaturer over 15 års levetid.

Før under eFTer



pas pÅ! gLÆden oVer eT 
BiLLigT KøB ForduFTer hurTigT, 
menS irriTATionen oVer dårLig 
KVALiTeT hÆnger Ved i mAnge år.

*Sammenligningen er lavet over en periode på 15 år, hvilket er tæt på den periode, hvor man normalt totalreno-

verer offentlige bygninger. Beregningerne er baseret på en brændetid på 4000 timer om året.

Ved køb af discount armatur skal man efter 5 år ud og købe nyt armatur igen. det skal man gøre i alt 3 gange i lø-

bet af de 15 år. For en FL ombygning skal man ud og købe en ny gu10 pære, der koster fra omkring 50 kr. per styk.

i alt meromkostning over 15 år ved 
køb af discount armaturer*: 

1.462.500 kr.
ved køb af 1000 styk

Lumen per watt

wattage 

Levetid (timer)

80

15

30.000

nyt discount 
armatur

100

10

50.000

nyt kvalitet 
armatur

100

10

50.000

TurboLea

Nyt discouNt 
armatur

Nyt kvalitets 
armatur 

fischer lightiNg
rethinkit ™

indKøB AF 
ArmATur/KiT

ArBeJdSLøn

reP. AF LoFTer
(giPS 60x60)

i ALT 
direKTe omK.

eLForBrug

udSKiFTning 
ArmATur/ 
LYSKiLde Ved 
deFeKT

i ALT driFT

SAmLeT omK. 
Per LAmPe 
(direKTe + 
driFT)

Fra 200 Kr.

150 Kr.

200 Kr.

550 kr.

1.913 Kr.

700 Kr.

2.613 kr.

3.163 Kr.

Fra 450 Kr.

150 Kr.

200 Kr.

800 kr.

1.275 Kr.

600 Kr.

1.875 kr.

2.675 Kr.

Fra 200 Kr

175 Kr.

0 Kr.

375 kr.

1.275 Kr.

50 Kr.

1.325 kr.

1.700 Kr.


