
LED-belysning

Meny Nærum

Case Study

Ny belysning sparer 
energi og fremhæver 
varerne i butikken



Philips LED-spots over kødafdelingen fremhæver 
kødets røde farve, i frugt- og grøntafdelingen fremstår 
varerne som i dagslys, og i frostafdelingen er der 
installeret en koldere lysfarve. Den almene belysning 
giver en stor energibesparelse, og i Meny Nærum blev 
lyset en væsentlig del, da butikken skulle renoveres.

Lys sælger, og derfor er det altid vigtigt at tænke lys 
med ind i en butiksindretning. Det gjorde købmand 
Calle Iversen fra Meny i Nærum, da han sammen med 
Meny-kædens indretningsarkitekt Stig Petersen ville 
satse stort på butikken.

Butikken er blevet fornyet fuldstændigt. Stort set alt 
indvendigt inventar er nyt, og ydermere er den vokset 
fra 850 kvm til 1.550 kvm.

Da lyset er nyt, og da der er tale om en total-
udskiftning, fik projektet tilskud fra elselskabet.

 - Der er Philips LED overalt, og anlægget har en 
tilbagebetalingstid på fem år. Der er installeret over 
200 Philips Maxos LED-armaturer, som erstatter de 
tidligere lysstofrør. Derudover er der installeret 
omkring 100 StyliD-spots, som sænker 
energiforbruget, idet de nye har et energiforbrug på 
kun 31 watt pr. stk., hvor de gamle brugte 115 watt.. 
stykket. Som en ekstra egenskab har vi arbejdet med 
speciallys over flere afdelinger, forklarer Stig Petersen

Over kødet er monteret spots, der er specielt velegnet 
til belysning af netop kød og pålæg. Hermed 
fremtræder kødets naturlige røde farve mere, og 
samtidig er det mere skånsomt over for kødet.

 - I frugt- og grøntafdelingen har vi monteret StyliD-
spots med en meget høj farvegengivelse, så man 
fremhæver de mange fantastiske farvenuancer, som 
findes i en grøntafdeling, optimalt, forklarer han.



Varerne ser ud, som man ser dem i dagslys, og det 
virker meget mere indbydende.

- I frostafdelingen har vi installeret en koldere lysfarve, 
der understreger, at man opholder sig i 
frostafdelingen, fortæller Stig Petersen. 

Calle Iversen er begejstret for den nye butik og for det 
nye lys.

 - Når så mange parametre er ændret på én gang, er 
det naturligvis svært at sige, hvor meget de enkelte 
elementer bidrager til et mersalg. Men lyset er yderst 
behageligt. Der er meget lys, som der skal være, men 
det blænder ikke, siger han og understreger, at han er 
glad for StyliD-spottene, der fremhæver produkternes 
farve ekstra godt.

’’ I frugt- og 
grøntafdelingen  
har vi monteret spots  
med en meget høj 
farvegengivelse, så  
man optimalt fremhæver 
de mange fantastiske 
farvenuancer, som findes i 
en grøntafdeling.”
Stig Petersen 
Meny-kædens indretningsarkitekt.

Bygherre: Dagrofa

Beliggenhed: Nærum

Anvendte armaturer: 
200 stk. Maxos LED 
100 stk. StyliD
37 stk. Coreline Recessed
13 stk. Coreline Waterproof
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