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Respekt for forretningens historie  
Guldsmedeforretningen Bræmer-Jensen har over 100 års historie 
og drives i dag af tredje generation. Med sine historiske lokaler i en 
bevaringsværdig bygning, var der fokus på æstetikken, og hvordan 
beslysningen bedst muligt komplementerede lokalerne og det 
smukke glasloft. 

Besparelse er sidegevinst  
I samarbejde med indehaver Mikael Bræmer-Jensen fandt vi frem 
til en løsning, der giver bedre belysning, sætter større fokus på det 
smukke glasloft og samtidig udløser en besparelse i elforbruget.
De gamle og omkostningsfulde halogenspots blev udskiftet med 
miljørigtige LED-spots. Dette gav mulighed for at få et energitilskud 
på 1.700 kr.
Bræmer-Jensen får hermed bedre belysning til blot en tredjedel af 
det tidligere forbrug. Det betyder samtidig, at investeringen til den 
nye belysning er tjent hjem på blot 2,5 år.

For mig er besparelsen en sidegevinst  
– som jeg selvfølgelig sætter stor pris på” 
Mikael Bræmer-Jensen.



Tæt dialog
Der har gennem hele forløbet været en tæt dialog mellem Verdo og 
Mikael. Man har løbende tilføjet og justeret på lamperne, så man 
opnåede bedst muligt resultat. 
“Det har været et rigtig godt samarbejde, hvor jeg hele tiden er blevet 
holdt ajour med, hvad der er sket i hvert enkelt trin i processen. Når jeg 
er kommet med forslag og ændringer, er de blevet taget godt imod,” 
fortæller Mikael Bræmer-Jensen.

Grøn bonus
Foruden fokus rettet mod den æstetiske faktor i den nye belysning, 
spillede miljøet en rolle, da en ny løsning skulle vælges.
“Det var selvfølgelig et absolut plus, at den nye belysning ikke 
kun lyser lokalerne flottere op, men at den også mindsker vores 
påvirkning på miljøet markant,” siger Mikael Bræmer-Jensen. 
Med de nye LED-spots kan Bræmer-Jensen nu trykke på kontakten 
med grøn samvittighed.

Tryg fremtid
Foruden den nye belysning efterspurgte Mikael Bræmer-Jensen et 
tjek af de gamle el-installationer i bygningen.
Verdo har derfor foretaget en grundig gennemgang af bygningens 
el-installationer og fjernet de gamle transformatorer.

Årlig besparelse på el-forbruget  5.668 kWh
Driftbesparelse pr. år 11.172 kr. 
Energitilskud 1.700 kr.
Investering  27.500 kr. 
Tilbagebetalingstid 2,5 år
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68% besparelse af 
el-forbruget 


