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Lumine LED är sedan 2002 en av de mest  
innovativa tillverkarna av LED-belysning  
i Europa och leverantör av belysningslösningar  
för den professionella marknaden. 

Vi har specialiserat oss på linjära industriarmaturer  
med det senaste inom energibesparande led-teknik,  
drivdon, optik och kylning.

Den teknik som vi tillämpar vid produktionen ger enkla,  
stabila (stryktåliga), lätta och smidiga armaturer. 

Vi har verksamhet och produktion av våra egna produkter,  
både i Karlstad och Serbien.
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Våra nya industriarmaturer  
CYRUS, CY2, METRIX och MX2  
erbjuder överlägsen effektivitet och  
energibesparing. Armaturerna tar i förhållande till sin  
effektivitet liten plats, är enkla att montera och har låga  
eller inga underhållskostnader. 

Vi erbjuder lösningar för sammankoppling och snabbkopplingar 
från Ensto, Wago eller Wieland, fästen för slutmontering, samt 
styrning för belysningskontroll.

Vi utvecklar, tillverkar och kvalitetssäkrar egna produkter både 
på huvudkontorets anläggning i Karlstad, Sverige samt vid vår 
produktionsanläggning i Serbien.
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SMARTA & 
KOSTNADSEFFEKTIVA 
LÖSNINGAR
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Snabbkoppling med Wieland RST kontakter.

Snabbkoppling med EnstoNet
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Vår roll är att förbättra våra kunders arbetssituation  
och indirekt medverka till deras konkurrenskraft med  
miljövänliga, energibesparande belysningslösningar.

Uppnå mellan 40 – 80% energibesparing! 
Armaturerna är framtagna med hållbarhet och  
kostnadseffektivitet som riktmärken. Vi har tagit 
hänsyn till både människan och naturen, armaturerna 
ger optimal belysning, de har lång livslängd och alla  
komponenter återvinns när den tiden kommer.

Återbetalningstider på mellan 3 – 5 år! 
Enkel montering ger kostnadseffektiv installation.  
Alla komponenter (optik, ledmoduler, drivdon) kan bytas utan  
att demontera armaturen. Det är möjligt att byta ut optiken efter  
installation, om man önskar en annan ljusvinkel än den först valda.

DALI och belysningsstyrning 
Kablage och snabbkontakter kan enkelt anpassas efter behov. 
Ofta föredras lösningar med DALI drivdon och B2L  
belysningskontroll med krypterat blåtandssystem. 

Vi har armaturer på lager i Karlstad. 

ENERGIEFFEKTIVITET  
MED BETYDANDE  
BESPARING
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Solpaneler minskar påverkan  
på miljön och reducera driftskostnaderna!

Om ni disponerar lämplig plats 
på mark eller tak är steget litet 
för att öka er lönsamhet och  
bidra till en grönare miljö

Vi analyserar förutsättningarna  
hos er och presenterar en  
dimensionerings-, energi-  
och besparingskalkyl*.

Vår erfarenhet visar att  60% till 100% av energiförbrukningen kan 
täckas av en solcellsanläggning på existerande takyta och erbjuda 
en ekonomiskt intressant överproduktion.

Ni blir mindre beroende av framtida elpriser! 
Ta kontroll över dina elräkningar, generera din egen ström. 
- Minska din klimatpåverkan

Ni höjer värdet på fastigheten! 
Normal återbetalningstid är 8-9 år, inkl. 3% ränta.  
*I kalkylen är förutsättningar som energiförbrukning, ev ombyggnad av elskåp, monterings-

plats mm., takyta (eller annan plats) med riktning, vinkel, solläge och skuggor medräknade 

samt en effektförlust på 2% i kablar och växelriktare.

Vi samarbetar med SVEA SOLAR  
Svea Solar som är en av Sveriges största leverantörer av kvalitativa och 

driftssäkra solenergiösningar. Tillsammans erbjuder vi helhetskoncept 

för solenergi, elbilsladdning, energilagring samt serviceavtal som är 

anpassade den svenska marknaden.

SOLENERGI
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I vår produktportfölj har vi användbara LED-armaturer för  
kontor, konferensrum, showroom, butiker, utställningshallar, 
idrottsanläggningar, lager, parkering och mycket mer.

MÅNGSIDIGHET  
& FLEXIBILITET

LAGER GARAGE

UTEMILJÖ
INNEMILJÖ

INDUSTRI BUTIK

STYRNING

SPORTHALLAR

ARKITEKTUR
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Välkommen till framtiden – idag. 

Vi medverkar aktivt för att accelerera energiomställningen  
med ett hållbarare samhälle som slutresultat!

Ökade energipriser innebär omedelbara behov för alla  
att se över energisystemen och göra investeringar som  
reducerar energikostnaderna. 

Energimyndigheten har som mål att Sverige ska bli det första fossilfria  
välfärdssamhället. Det kommer att kräva stora förändringa i alla delar av  
samhället. Vi behöver enas om nödvändiga satsningar på infrastruktur, 
forskning och innovation som leder till lösningar som accelererar  
omställningen till ett miljöanpassat och hållbart samhälle. 

Lumine LED har i decennier erbjudit banbrytande, lönsamma  
och ljuseffektiva belysningsprodukter med hållbarhet i fokus. 

Det gynnar både dagens och framtidens samhälle. 

Tack för uppmärksamheten! 
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Hamid Yousefzadegan, VD 
Mob: 070 887 64 30 
Email: hamid@lumine.se

Laurits Eriksen, Försäljningschef 
Mob: 070 020 96 61 
Email: le@lumine.se

Kontor 
Tel: 054 876 430 
Email: info@lumine.se
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