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Case Study

Fleggaard tjänar tillbaka 
investeringskostnaderna 
för ny LED-belysning på 
2 år och 7 månader



Bakgrunden
Fleggaard är en av Danmarks största privatägda 
koncerner som bland annat driver åtta stora 
gränsbutiker i den nordligaste delen av Tyskland - 
precis vid gränsen. En av dem är den 2 500 
kvadratmeter stora butiken i Harrislee som i slutet av 
2014 fick ny belysning. Butikschef Jan Ringive 
berättar: "Inom elområdet samarbetar Fleggaard 
med elinstallatören Peter Bindzus som föreslog att vi 
i Harrislee skulle ersätta den gamla rörbelysningen 
med LED-belysning. När vi hade sett uträkningarna 
på hur mycket vi kunde spara in på elförbrukningen 
och hur värdefull den nya belysningen var fattade vi 
beslutet. Den korta återbetalningstiden spelade en 
väsentlig roll men vi lade också stor vikt vid ljusets 
kvalité eftersom varorna bör presenteras på bästa 
möjliga sätt för våra kunder."

Vi är riktigt glada över den nya 
belysningen. Den ger både god ljuskvalité 
i butiken och stora energibesparingar."
Jan Ringive, butikschef 
Fleggaard i Harrislee
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Projektet
Philips CoreLine LED-armaturer är utvecklade för 
allmän inomhusbelysning. Armaturerna finns i flera 
olika modeller och Fleggaard har valt Recessed-
serien som är inbyggd i taket. Elinstallatören Peter 
Bindzus berättar: "Vi kände till produkten från ett 
annat projekt där vi hade fått bra feedback från 
kunden. Våra erfarenheter med Philips spelade också 
in då vi rekommenderade CoreLine till Fleggaard. Vi 
vet att Philips alltid backar upp oss om det händer 
något oförutsett. Det är en fråga om kvalité både när 
det kommer till produkter och samarbete."

Under projektets gång skedde flera förändringar. 
"Ljuskvalitén är mycket viktig för oss så vi har valt att 
montera omkring 100 extra armaturer jämfört med 
det ursprungliga förslaget," säger Jan Ringive. 
"Dessutom installerade vi spots i 
färskvaruavdelningen och på den bakre väggen i 
vinavdelningen. Resultatet är vekligen bra och vi är 
mycket nöjda med det."



Fördelarna
CoreLine-armaturerna har en väsentligt längre livstid 
än de gamla lysrören och det är således uträknat att 
de ska bytas ut efter fem år. Den förlängda livstiden 
reducerar utgifterna för underhåll och byte av lysrör, 
och tillsammans med låg energiförbrukning innebär 
det att kostnaderna för utbytet tjänas igen på 2 år 
och 7 månader. De nya armaturerna är också enkla 
att arbeta med. "Våra elektriker har bara gett positiv 
respons om hanteringen av CoreLine," berättar Peter 
Bindzus. Hur har då kunder och anställda tagit emot 
den nya belysningen på Fleggaard i Harrislee? "Vi 
har i stort sätt inte fått några reaktioner - varken 
positiva eller negativa," säger Jan Ringive. "Det ser vi 
som ett bra tecken eftersom det inte är belysningen 
som man ska lägga märke till, utan alla våra varor."



Kvalité och pris hör ihop. 
Därför arbetar vi mycket med produkter från Philips."
Peter Bindzus, elinstallatör
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