
LED-belysning giver effektive 
medarbejdere og besparelser 
på energiforbruget  

ARDEX Skandinavia kan se frem til både bedre belysning, effektive 
medarbejdere og besparelser på energiforbruget. Efter et besøg fra 
Verdo er udsigten hos ARDEX nemlig en årlig besparelse på ca. 60% af 
energiforbruget og en tilbagebetalingstid på 2,7 år. 

Case

Efter udskiftningen til den nye LED belysning 
oplever vores medarbejdere, at de får bedre 
lys til deres arbejde, og vi kan se, at de bliver 
mere effektive. Samtidig har vi udsigt til en 
markant årlig besparelse på el-forbrug, så nu 
er der ”lys over land. 
Niels Rasmussen, Fabrikschef i ARDEX Skandinavia. 
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En samlet pakke  
ARDEX havde et ønske om bedre lys og besparelser på elregningen og 
fik derfor tilbud fra flere selskaber. Et let gennemskueligt materiale 
og en komplet pakke med informationer om energitilskud, besparelse 
og pris gjorde, at Verdo vandt udbuddet. ARDEX kan se frem til en 
årlig besparelse på 54.399 kWh på elregningen, og hertil kommer et 
energitilskud fra Verdo på 23.946 kr. 

Garanti for lys  
Eftersom det var hele belysningen, der stod overfor en udskiftning, var 
det afgørende for ARDEX, at den nye belysning, virkede flere år frem. Med 
en garanti på rørene på fem år fra Verdo, var det rart for ARDEX, at vide de 
ikke skulle tænke på det i lang tid.

God kundeservice   
”I en produktionsvirksomhed kan det være svært at lægge arbejdet om, 
så det er god service, at Verdo tager hensyn til de små ting. Verdo’s 
tekniker var rigtig god til at tilpasse sig produktionen og hverdagen hos 
os. Han var en super fin fyr og klarede arbejdet rigtig hurtigt”, siger Niels 
Rasmussen, Fabrikschef i ARDEX Skandinavia.   

60 % besparelse
54.399 kWh i årlig besparelse på el-forbruget 

Årligbesparelse inkl. vedligehold 44.785 kr. 
Energitilskud 23.946 kr.
Investering  137.473 kr. 
Investering efter energitilskud  113.527 kr. 
Tilbagebetalingstid 2,7 år
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