
80% af det mennesket sanser  
opfattes via synet – 

derfor er korrekt belysning 
så vigtig

GREYLITE

PROFESSIONEL LED BELYSNING



BELYSNING ER EN SALGSFAKTOR  

Et højt lysniveau skaber opmærksomhed og interesse

Kontraster ”highlighter” produkter/objekter der ønskes fokus på

Skab ”feel-good” og atmosfære med belysningen. Udnyt lyset til at ”guide” kunder til  
produkter/områder

Lad belysningens farvetemperatur være tilpasset de objekter/produkter der ønskes 
fremhævet 

Belys produkter i vinduer kraftigt. Vis at butik/udstillingslokale er åbent og tiltræk 
kunder 

Belys salgspodier og fremhævede produkter kraftigt – og kraftigere end omgivende 
arealer 

Brug LED belysning – energibesparende, salgseffektivt, bæredygtigt. Lang levetid og 
ingen vedligeholdelsesomkostninger

GODE RÅD

WWW.GREYLITE.DK

Lys tiltrækker opmærksomhed og dermed kunder. 
 

Lys skaber fokus på udstillede produkter/objekter og påvirker kunders bevægelses- og  
købsmønster, samt skaber en atmosfære der gør, at kunder opholder sig længere i lokalet.

GREYLITE har i en årrække færdiggjort en lang række projekter med LED belysning. 
 

Kontakt os for referencer.
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SHOWROOMS

GOD SHOWROOMBELYSNING

• Udstillede biler skal være i fokus og derfor skal lyset koncentreres på disse ligesom  
lysniveauet skal være højt 

• Er salgsfremmende
• Der bør være forskel på lysstyrken på udstillede biler og omgivelser
• Kraftigt lys i vinduer og på bagvægge tiltrækker kunder og viser at ”der er åbent”
• Vi benytter køligere lys til fremhævning af metallak og forkromede dele



BUTIK
• Sikrer flot produktpræsentation
• Skaber et behageligt miljø så kunder bliver i butikken
• Fremhæver og præsenterer udstillede produkter/varer bedst muligt
• Har rette lysstyrke, farvetemperatur og farvegengivelse

• GOD BUTIKSBELYSNING





VÆRKSTED

• Giver sikre arbejdsforhold 
• Forøger kvaliteten af udførte reparationer
• Skaber godt arbejdsmiljø

• GOD VÆRKSTEDSBELYSNING



KONTOR

• Medvirker til at skabe gode arbejdsforhold
• Skal tilpasses arbejdets karakter
• Skal være refleks- og blændingsfrit
• Lysfarver skal være varme og behagelige 
• 

• GOD KONTORBELYSNING



WWW.GREYLITE.DK
INFO@GREYLITE.DK

+45 28 34 50 55

OM GREYLITE
SERVICE OG RÅDGIVNING KONKURRENCEDYGTIGHED PRODUKTKVALITET

Finansiering

Lysberegning

Tilbudsgivning

Projektering og udvikling

Energiberegning

Dokumentation

Europæisk produktion 
og lager

På LED markedet siden 2000

Kort leveringstid 

Stort produktsortiment

Lave omkostninger og direkte  
leverancer fra fabrik

Individuel produkttest

Højeste diode og driver
kvalitet (konceptuel sikring)

Lang levetid - 50.000 
brændtimer

5 års produktgaranti

Vedligeholdelsesfrit
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Energibesparende

Lave driftsomkostninger

Ingen vedligeholdelse

Høj lyskvalitet

Salgsfremmende

Kort tilbagebetalingstid på investering

Optimeret og individuelt tilpasset lyssætning

Markant reduktion i Co2 udslip

Reduceret varmeafgivelse

.
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FORDELE VED LED
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LAD GREYLITE PROJEKTERE OG LEVERE DEN 
RIGTIGE BELYSNING
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