Indendørs belysning

Fleggaard

Case Study

Fleggaard tjener
ny LED-belysning hjem
på 2 år og 7 måneder

’’

Vi er rigtig glade for den nye belysning.
Den giver både god lyskvalitet i butikken
og store energibesparelser.”
Jan Ringive, butikschef
Fleggaard i Harrislee

Baggrunden
Fleggaard er en af Danmarks største privatejede
koncerner og driver blandt andet otte store grænsebutikker i den nordligste del af Tyskland – lige over
grænsen. En af dem er den 2.500 m2 store butik
i Harrislee, som i slutningen af 2014 fik ny belysning.
Butikschef Jan Ringive fortæller: „På el-området
samarbejder Fleggaard med el-installatør Peter
Bindzus, som foreslog, at vi i Harrislee udskiftede
den gamle rørbelysning med LED-belysning. Da vi
havde set beregningerne på besparelser i elforbrug
og vurderet den nye belysning, tog vi beslutningen.
Den korte tilbagebetalingstid spillede en væsentlig
rolle, men vi lagde også stor vægt på lysets kvalitet,
for selvfølgelig skal vores kunder have præsenteret
varerne bedst muligt.”

Projektet
Philips CoreLine LED-armaturer er udviklet til almen
indendørsbelysning. Armaturerne fås i forskellige
modeller, og hos Fleggaard har man valgt Recessedudgaven, som er indbygget i loftet. El-installatør
Peter Bindzus fortæller: „Vi kendte produktet fra et
andet projekt, hvor vi havde fået gode tilbagemeldinger fra kunden. Vores erfaringer med Philips spillede
også ind, da vi anbefalede Fleggaard løsningen med
CoreLine. Vi ved, at Philips altid bakker op, hvis der
sker noget uforudset. Det er et spørgsmål om kvalitet,
både når det drejer sig om produkter og samarbejde.”
Undervejs i projektet skete der flere ændringer.
„Lyskvaliteten er meget vigtig for os, så vi valgte at
få monteret omkring 100 ekstra armaturer i forhold til
det oprindelige oplæg,” siger Jan Ringive. „Desuden
fik vi sat spots op i ferskvareafdelingen og på bagvæggen i vinafdelingen. Resultatet er virkelig godt,
og vi er meget tilfredse med det.”

Fordelene
CoreLine-armaturerne har en væsentlig længere
levetid end de gamle lysrør, og der er således
kalkuleret med at udskifte armaturerne efter fem år.
Den forøgede levetid sparer udgifter til vedligeholdelse og udskiftning af lysrør, og sammen med det
lave energiforbrug betyder det, at udskiftningen
af belysningen er tjent hjem på 2 år og 7 måneder.
De nye armaturer er også enkle at arbejde med.
„Vores elektrikere har kun givet positive tilbagemeldinger om håndteringen af CoreLine,” fortæller Peter
Bindzus. Hvordan har kunder og medarbejdere så
taget imod den nye belysning hos Fleggaard i Harrislee? „Vi har stort set ikke fået reaktioner – hverken
positive eller negative,” siger Jan Ringive. „Det tager
vi som gode tegn, for det er jo ikke belysningen,
man skal lægge mærke til. Det er alle vores varer.”

’’

Kvalitet og pris hænger sammen.
Derfor arbejder vi meget med produkter fra Philips.”
Peter Bindzus, el-installatør
P. Bindzus Aut. El-installatør A/S
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